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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาโดยจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับ
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 โดยศึกษาจากนักศึกษาบางส่วนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวนท้ังสิ้น 100 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยรวมท้ัง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละ
ด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ตามลำดับ และเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยจำแนกตามนักศึกษา
ท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 พบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปี
การศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์

 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the students 'satisfaction with the curriculum and the 
teaching and learning management. And compare the students' satisfaction with the curriculum quality 
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and the teaching and learning management of the curriculum by following student studying in the 
academic year 2012 course with students studying in the academic year 2017. The samples were students 
studying in applied statistics, Faculty of Science, Buriram Rajabhat University enrolled in the academic 
year 2018 , a total of 1 00  people were acquired by stratified random sampling. The tools used in the 
research were questionnaires and data analysis using percentage, mean, standard deviation.  Test the 
difference of mean using t-test.The results showed that students were satisfied with the teaching and 
learning of the overall curriculum at a high level.When sorting the level of satisfaction of students from 
descending to the following: Advisor, Instructor, Teaching and learning management, Measurement and 
evaluation of learning,Courses, Learning support and the Process of student selection, respectively. And 
when comparing student satisfaction, it was found that the satisfaction of the students towards the 
teaching and learning of the curriculum was classified by the students studying in the academic year 2012 
and the students studying in the curriculum improvement in the academic year 2017, with only the 
advisor different with statistical significance at level .05 
 

Keywords : satisfaction, teaching and learning, Bachelor of Science Program, Applied Statistics 

 

บทนำ  
 

ในปัจจุบันทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาเพ่ือให้สามารถอยู่รอดและมี ศักยภาพในการแข่งขันได้  โดยเฉพาะ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน โดย

สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตในด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดย

ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถแสวงหาความรูใ้หม่ได้อย่างอิสระ รวมท้ังยังสามารถบูรณาการศาสตร์์ท่ีตนเช่ียวชาญกับ

ศาสตร์อ่ืนได้อย่างมีคุณภาพและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงเมื่อใช้หลักสูตรไปได้ระยะหน่ึงจะต้องมีการประเมิน

หลักสูตรเพ่ือพิจารณาว่าหลักสูตรท่ีใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากผู้ใช้หลักสูตรจะประเมินเพ่ือพิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามข้ันตอนของการ

พัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังต้องปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำหนดให้

ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง

น้อยทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร อันนำไปสู่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง และเป็นหลักสูตรท่ีมีความทันสมัยตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและตรงต่อความต้องการ

ของผู้เรียนในหลักสูตร (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา,2558) 

อาจารีย์ และคณะ(2554)ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.87 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร และด้านท่ีมี
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และเมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อระบบ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศและอายุท่ีต่างกันมี
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ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแตกต่างกัน มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (วรญา และจันจิรา
ภรณ์,2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษาท่ีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (นิจวรรณ และคณะ,2561) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ปีการศึกษา 2558 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลง มาคือ ด้านหลักสูตรและโครงสร้าง 
และด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ
เน่ืองจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 และนักศึกษาท่ี
เรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเรียนในท้ังสองหลักสูตรเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และ
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนต่อไปในอนาคต 

  

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ช้ันปีท่ี 1 – 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 จำนวนท้ังสิ้น 125 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ช้ันปีท่ี 1 – 4 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี

การศึกษา 2561 บางส่วน ซ่ึงกำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1967) ท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยไม่น้อยกว่า 96 คน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยจะ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 100 คน โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งช้ันภูมิตามช้ันปีของนักศึกษาและทำการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละช้ันภูมิโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช้ันภูมิแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี1: แสดงจำนวนประชากรและจำนวนตัวอย่างจำแนกตามช้ันปีท่ีศึกษา 
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ชั้นปีท่ี จำนวนประชากร จำนวนตัวอย่าง 
1 16 13 
2 17 14 
3 40 32 
4 52 41 

รวม 125 100 

 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือ แบบสอบถาม 
โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และช้ันปีของนักศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกอบด้วย 7 ด้าน 

ประกอบด้วยด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นคำถามแบบเลือกตอบท่ีใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ตสเกล 
(Likert scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังน้ี 

  ระดับ 5  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับ   มากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับ   มาก 
  ระดับ 3  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับ   ปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับ   น้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับ   น้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพเครื่องมือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Cronbach’s alpha coefficient)  ซ่ึงกำหนดค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (  -Coefficient) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จึงจะ
ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่น (ลัดดาวัลย์,2545)  ซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำแบบสอบถามไปทดลองกับกลุ่มท่ีไม่
ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาคำนวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากับ 0.933 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดับสูง สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในงานวิจัยได้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี [1] 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นโดยใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลเพศ และช้ันปีของนักศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับความสำคัญมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับความสำคัญมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับความสำคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับความสำคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับความสำคัญน้อยท่ีสุด 

  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับ
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 โดยใช้สถิติทดสอบ t   

 

ผลการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94 และ

ศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 41 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี2: แสดงความถ่ีและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ความถี่ ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
รวม 

6 
94 
100 

6.00 
94.00 

100.00 
ช้ันปีท่ี 1 

2 
3 
4 

รวม 

13 
14 
32 
41 
100 

13.00 
14.00 
32.00 
41.00 

100.00 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลังสูตรโดย

รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 รองลงมาคือ ด้าน

อาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้าน

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง

ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี3: แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนของหลักสตูร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.61 0.85 มากท่ีสุด 
ด้านอาจารยผ์ูส้อน 4.42 0.91 มาก 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.32 0.92 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.24 0.99 มาก 
ด้านหลักสูตร 4.21 0.89 มาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.02 0.92 มาก 
ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 3.86 1.04 มาก 

รวม 4.25 0.93 มาก 

 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยจำแนก

ตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ี

เรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอยู่ในระดับ

เดียวกันคือ ระดับมาก แต่มีระดับความพึงพอใจในด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีแตกต่างกัน คือ นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปี

การศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรปรับปรุงปี

การศึกษา 2560 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และเมื่อผู้วิจัยนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ

เพ่ือทดสอบความแตกต่าง ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจำแนกตาม

นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรบัปรุงปีการศึกษา 2560 มีเพียงด้านอาจารย์ท่ี

ปรึกษาเท่าน้ันท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี4: แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปี
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย t Sig. ความหมาย 

ด้านหลักสูตร 2555 
2560 

4.20 
4.43 

1.256 .218 ไม่แตกต่าง 

ด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 2555 
2560 

3.89 
4.08 

.592 .558 ไม่แตกต่าง 

ด้านอาจารยผ์ูส้อน 2555 
2560 

4.50 
4.25 

.815 .421 ไม่แตกต่าง 

ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 2555 4.82 2.769* .013 แตกต่าง 
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การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปี
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย t Sig. ความหมาย 

2560 4.25 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 2555 

2560 
4.23 
4.21 

.043 .966 ไม่แตกต่าง 

ด้านการวัดและประเมินผล 2555 
2560 

4.48 
3.93 

1.904 .065 ไม่แตกต่าง 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 2555 
2560 

3.93 
4.21 

1.144 .261 ไม่แตกต่าง 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในแต่ละด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และด้านกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ตามลำดับ ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรญา และจันจิ
ราภรณ์ (2560);นิจวรรณ และคณะ. (2561);อาจารีย์ และคณะ (2554) พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับ
นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีการศึกษา 2555 กับหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยทำให้
การจัดการเรียนการสอนไม่ได้แตกต่างกันมากและส่งผลให้นักศึกษาปัจจุบันท่ีเรียนท้ัง 2 หลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
ครั้งน้ีผู้วิจัยจะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไปให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
 

บทสรุป 
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 รองลงมา

คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้าน
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กระบวนการคัดเลือกนักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และเมื่อผู้วิจัยนำข้อมูลไป

วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

โดยจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 ผล

ปรากฏว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจำแนกตามนักศึกษาท่ีเรียนใน

หลักสูตรปีการศึกษา 2555 กับนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2560 มีเพียงด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าน้ันท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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ความต้องการในระหว่างศึกษาและการตัดสินใจเลือกเรียน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Needs during study and Decision-making to Study  
at The Environmental Science Program 

 

นันทพร สุทธิประภา1*  สุนิดา ทองโท2 และธนัสนี สมบูรณ์3 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี123 
 

บทคัดย่อ 
 

               งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในระหว่างศึกษา การตัดสินใจเลือกเรียน และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมช้ันปีท่ี 1 – 4  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 169 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t test  F – test และ Pearson correlation 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความต้องการในระหว่างศึกษาคือ ด้านวิชาการ/วิชาชีพมากท่ีสุด ร้อยละ 17.50 รองลงมาคือ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านอาจารย์  ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมในระหว่างศึกษา ด้านการเดินทาง ด้านสวัสดิการ
พิเศษ ด้านทุนการศึกษา และด้านการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 16.25 11.25 10 10  8.75  8.75 8.75 และ 8.75 
ตามลำดับ ความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาเรียงตามลำดับจากมาก
ไปน้อย ดังน้ี  ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักศึกษา (mean=3.79, S.D.=0.71) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษา (mean=3.78, S.D.=0.70)  ด้านอาคารสถานท่ีและทำเลท่ีตั้ง(mean=3.77, S.D.=0.76)  ด้านองค์ประกอบของ
มหาวิทยาลัย (mean=3.68, S.D.=0.65)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (mean=3.67, S.D.=0.77)  ด้านราคา (mean=3.56, 
S.D.=0.79)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย (mean=3.50, S.D.=0.85)  ด้านความถนัดและความสนใจ (mean=3.42, 
S.D.=0.70)  และด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา (mean=3.12, S.D.=0.99)  ตามลำดับ และปัจจัยท่ีมีส่งต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพของบิดามารดา และการ
เดินทางมาเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

คำสำคัญ: การตัดสินใจ  ปัจจัย  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 

Abstract  
The objective of this research were to study about demand on learning, decision-making to 

study and factors Influencing decision-making to study at the Environmental Science Program. The sample 
was study year 2018 are 164 students.  The research instrument was questionnaires.  Statistical was 
frequency, percentage, average, Standard diviation, t test  F – test และ  Pearson correlation. The results 
were found student needs during study are academic (17.50% ) equipment and technology (16.25% ), 
teacher (11.25% ) , curriculum and activity (10% ) , travel, benefits, scholar ship  and teaching facilities 
(8.75% )  respectively.  The opinion of decision-making to study were output and quality (mean= 3.79, 
S.D.= 0.71)  teaching facilities (mean= 3.78, S.D.= 0.70)   building (mean= 3.77, S.D.= 0.76)   university 
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(mean= 3.68, S.D.= 0.65)  marketing (mean= 3.67, S.D.= 0 .77 )  cost (mean= 3.56, S.D.= 0.79)  equipment 
(mean= 3.50, S.D.= 0 .8 5 )  aptitude and interest (mean= 3.42, S.D.= 0.70) and friendship (mean= 3.12, 
S.D.= 0.99)  respectively and factors Influencing decision-making to study at the environmental science 
program  were GPA, career, status of  parent and travel to study are significance. 
 

Keywords: decision, factor, Environmental Science 

 

บทนำ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 3 มาตรา 16 ได้กำหนดไว้ว่า การศึกษาในระบบมีสองระดับคือ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซ่ึงจัดไม่น้อยกว่า 12 ปีก่อน
ระดับ อุดมศึกษาส่วนการศึกษาระดับ อุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา (สำนัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546) การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็นการศึกษาระดับสูงสุดใน
ระบบการศึกษาเน้นการ เสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการ เรียนรู้ในศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ เพ่ือผลิตกำลังคนท่ีมี
ความสามารถสนองตอบต่อ ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติได้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยจึง เป็นความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมโดยนำความรู้ความ 
สามารถท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อันเป็น
ทรัพยากรท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน นักเรียนและผู้ปกครองจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสถาบันการศึกษา ซ่ึง
ปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีทางเลือกค่อนข้างมาก ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน มหาวิทยาลัยกว่า 150 แห่ง 
แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 15 แห่ง มหาวิทยาลัยของรัฐ 14 แห่ง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 40 แห่ง ตลอดจนสถาบันการศึกษาและ วิทยาลัยอีกกว่า 30 แห่ง 
สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นท่ีจะต้องตระหนักและรักษาคุณภาพการศึกษาให้มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกสถาบันการศึกษาของนักเรียน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเริ่มดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบการทำงานซ่ึงเป็นแรงงานสำคัญในภาคการศึกษา 
สิ่งแวดล้อม  การเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความทันสมัยและสอดคลอ้งกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรท่ี
มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะ กระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหน่ึงท่ีสำคัญต่อการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตอบสนองความต้องการแรงงานช้ันสูงในภาคการศึกษาเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม ท่ีเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุม ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนด้าน
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท.) กำหนด  
           จากจำนวนนักศึกษาแรกเข้าพบว่า แต่ละปีการศึกษามจีำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว้ ซ่ึงคาดว่ามหาวิทยาลัยอาจยังไม่มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อท่ีตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ด้วย
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เหตุน้ี  ผู้ศึกษาจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาความต้องการและการตดัสนิใจเลือกเรยีนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี โดยข้อมลูท่ีไดจ้ากการศึกษาครั้งน้ีจะนำมาเป็นแนวทางใน การพัฒนา วางแผนระบบ
การศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้สาขาวิชาฯ บรรลุตามเป้าหมายและความต้องการของนักศึกษาต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการในระหว่างศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกเรยีนสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจากเอกสารต่างๆ มรีายละเอียดตามลำดับดังน้ี  

1. ความหมายของการตัดสินใจ    
2. กระบวนการตัดสินใจ    

กระบวนการตัดสินใจเป็นการกำหนดข้ันตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ข้ันตอนแรกไปจนถึง ข้ันตอนสุดท้าย  ซ่ึงใน
การตัดสินใจโดยมีลำดับข้ันของกระบวนการดังกล่าวน้ันเป็นการตดัสนิใจโดยใช้หลักเหตผุลและมีกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือช่วยใน
การหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ ดังน้ันข้ันตอนของกระบวนการ ตัดสินใจจึงมีอยู่หลายรูปแบบโดยมนัีกวิชาหลายท่านได้กลา่วไว้ 
ดังน้ี    

Oppenheim (1979: 63) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้ันข้ึนอยู่กับหลาย ปัจจัย ได้แก่   
1) ค่านิยม (Value) ค่านิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีตัวเลือก หลายตัว ตัวเลือกท่ี

หน่ึงอาจมีผลทำให้ค่านิยมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในด้านท่ีดีข้ึน ในขณะท่ีตัวเลือกท่ีสองสามารถสร้างค่านิยมใหม่ท่ี
เหมาะสมกับความตองการได้  อย่างไรก็ตามจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของบุคคลน้ัน   

2) ประเภทของครอบครัว (Type of Family) ประเภทของครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น ขนาดของ
ครอบครัว  การเงินของครอบครัว  อาชีพและการศึกษาของสมาชิกท่ีอยู่อาศัยและศาสนาของครอบครัวจะมีความสำคัญตอ
การตัดสินใจ   

3) ทรัพยากรครอบครัว (Family Resources) ทรัพยากรครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ กล่าวคือ บุคคล
โดยท่ัวไปมักจะทำตามรูปแบบการซ้ือในสิ่งเดิมท่ีเคยซ้ือในอดีต ทำให้รอบคอบมากข้ึน เพราะเกิดการตัดสินใจข้ันสุดทายและ
เป็นนิสัย เช่น การซ้ือเสื้อผ้าและอาหารเป็นการกระทำท่ีเป็นปกติวิสัย และมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือเสื้อผ้าและอาหารท่ีมีลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันซ้ำไปซ้ำมา ผู้หญิงบางคนซ้ือเสื้อเช้ิตและกระโปรงสำหรับใส่ประจำวัน  ส่วนผู้ชายใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ 
นอกจากน้ีอาหารจำนวนมากท่ีมีอยู่ในตลาดเราก็มักจะซ้ืออาหารประเภทเดียวกันสำหรับโอกาสเดียวกันทุกครั้งและเป็นการ
ยากท่ีจะจำแนกถึงสาเหตุของบุคคลท่ีทำการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอย  บางคนสามารถเจาะจงถึงสาเหตุท่ีตัดสินใจในการซ้ือ แต่
บางคนไมทราบถึงสาเหตุเพียงแต่มีความอยากซ้ือเทาน้ัน    

4) ทิศทางของเศรษฐกิจสังคม (The Socioeconomic Setting) เศรษฐกิจของประเทศจะส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ กล่าวคือ  ในช่วงท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรืองผู้คนส่วนใหญ่จะทำงานและมีเงิน สำหรับจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายใจ แต่
เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำก็จะตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง จึงจับจ่ายใช้สอยน้อยลง   
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3. ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550: 57)  ได้กล่าวว่า  การท่ีบุคคลจะมีการตัดสินใจท่ีเหมือนหรือแตกต่าง กันน้ันล้วนมีผล
มาจากลักษณะทางภายภาพและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  ซ่ึงสามารถแบ่งปัจจัยท่ีมีผล ต่อการตัดสินใจได้เป็น 2 ประการ  
คือ  

1) ปัจจัยภายใน  (Internal Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคลในด้านความคิดและการแสดงออกซ่ึงมี 
พ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท่ีปัจจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความจำเป็น ความต้องการหรือ
ความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้และการ เรียนรู้  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังน้ี    

(1) ความจำเป็น  (Needs)  ความต้องการ (Wants)  และความปรารถนา (Desires)  เป็น 
คำท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมใช้คำว่า “ความต้องการ”  ท้ังน้ี โดยท่ีความต้องการ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงของมนุษย์น้ันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจำเป็นหรือความ
ต้องการไม่ว่าในด้านร่างกายหรือจิตใจข้ึนบุคคลจะหาทางท่ีจะตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการน้ัน    

 (2) แรงจูงใจ (Motivate)  เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึนและหากปัญหาน้ัน ไม่รุนแรงเขาอาจ
ปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่ทำการตัดสินใจใด แต่หากปัญหาน้ันขยายตัวหรือเกิด ความรุนแรงยิ่งข้ึนเขาก็จะเกิดแรงจูงใจ
ในการพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ัน     

 (3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก ความคิด ความเช่ือ 
อุปนิสัยและสิ่งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการ  
กำหนดรูปแบบในการตอบสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซ่ึงจะเป็นลักษณะของการ ตอบสนองในรูปแบบท่ี
คงท่ีต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ท่ีมีลักษณะเป็นผู้นำจะแสดงออกหรือ ตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมั่นใจ และ
กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นตัวเองสูง ในขณะท่ีผู้ท่ีขาด ความมั่นใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับ
อิทธิพลจากผู้อ่ืนได้ง่าย จะมีลักษณะเป็นคนท่ี ชอบตามผู้อ่ืน    
 (4) ทัศนคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงของ บุคคล โดยทัศนคติจะ
มีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ดังน้ันเมื่อเราต้องการให้บุคคลใดๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราจะต้องพยายามท่ีจะเปลี่ยน
ทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริงทัศนคติเป็นสิ่งท่ี เปลี่ยนแปลงได้ยากเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างข้ึนในจิตใจ ดังน้ันการ
ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของบุคคล ย่อมกระทำได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงต้องใช้ความเข้าใจแรง
พยายามและ ระยะเวลาดำเนินการท่ียาวนาน    
 (5) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ กระทำของบุคคลอ่ืน 
ก้าวแรกของการเข้าสู่ความคิดในการสร้างความต้องการแก่บุคคลต้องสร้างให้เกิดกา รับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพลักษณ์ของ
สินค้าหรือบริการให้มีคุณค่าซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับได้ 

(6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้ 
และ ประสบการณ์ของบุคคล  ซ่ึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว  ดังน้ันหากมีการรับรู้แต่ยังไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงท่ีก็ยังไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้    

2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ ความคิดและพฤติกรรม 
โดยปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 ประการ ได้แก่    

(1) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นสิ่งท่ีกำหนดอำนาจซ้ือของผู้บริโภคท้ังในรูปของตัวเงิน 
และปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง    

(2) ครอบครัว (Family) การเลี้ยงในภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกันส่งผลให้บุคคลมีความ  
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แตกต่างกัน เช่น การตอบสนองตอ่ความต้องการต่อผลติภณัฑ์ของบุคคลจะไดร้ับอิทธิพลจากครอบครัว     ซ่ึงครอบครัวมีผล
ต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกว่าสถาบันอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลจะใช้ชีวิตในวัยเด็กซ่ึงเป็นวัย    ซึมซับและเรียนรูล้ักษณะอันจะ
ก่อให้เกิดเป็นนิสยัประจำของบุคคลไปตลอดชีวิต เป็นต้น    

 (3) สังคม  (Social)  กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล   ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันของสังคม เพ่ือการยอมรับเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือท่ีเรียกว่า กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
ประกอบด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyles) ค่านิยม ของสังคม (Social Values) และความเช่ือ (Believes) นอกจากน้ี
สังคมอาจเป็นได้ท้ังสังคมอาชีพและสังคม ท้องถ่ินทำให้ต้องศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพ่ือจะทราบถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของ
สังคมท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ท่ีสังคมกำหนด    

 (4) วัฒนธรรม (Culture)  เป็นวิถีการดำเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าเป็นสิ่งดีงามและยอมรับ มาปฏิบัติเพ่ือให้
สังคมดำเนินและมีพัฒนาการไปได้ด้วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต้องยึดถือและปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่เป็นส่วน
หน่ึงของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยมพ้ืนฐาน (Basic Values) การรับรับ (Perception) ความต้องการ (Wants) 
และพฤติกรรม (Behaviors) ซ่ึงเรียนรู้จากการ เป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทาง
ในการดำเนินชีวิตท่ีคนส่วน ใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมการใช้วัตถุหรือสิ่งของ หรือ
แม้กระท่ังวิธี คิดก็เป็นวัฒนธรรมด้วย    

 (5) ตัวกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) โอกาสท่ีผู้บริโภคจะได้พบเห็น รู้สึก คุ้นเคยกับสินค้าหรือ
บริการน้ัน โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงทำให้
ผู้บริโภคมีความไว้วางและมีความยินดีท่ีจะใช้สินค้าน้ัน  ดังน้ันธุรกิจจึง ควรเน้นในเรื่องของการทำให้เกิดการพบเห็นในตรา
สินค้า (Brand Contract) นำสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้ พบเห็น ได้รู้จัก สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถ่ีสูง การสร้างให้บุคคล
เกิดการเปิดรับมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ได้ ประโยชน์มากข้ึนเท่าน้ัน    

 (6) สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท่ัวไป เช่น ความ แปรปรวนของสภาพ
อากาศ การขาดแคลนน้ำหรือเช้ือเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ El Ninyo และ La Niya เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของสภาพอากาศทำให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซ้ือเครื่องปรับอากาศได้เร็วและง่ายข้ึน หรือราคา น้ำมันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากส่งผลให้ผู้บริโภคใช้รถยนต์น้อยลง เป็นต้น   

จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษา
สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคน้ันสามารถแบ่งออกเป็นสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกิดข้ึนจาก
ตัวบุคคลในด้านความคิด และการแสดงออกซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความจำเป็น ความต้องการของ
บุคคล แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้  และสำหรับปัจจัยภายนอก (External Factor) เป็น ปัจจัยท่ีเกิด
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 
วัฒนธรรม ตัวกระตุ้นทางการตลาดและสภาพแวดล้อมท่ัวไป   
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 ผู้ศึกษาได้ดำเนินตามวิธีดำเนินงานวิจัยดังน้ี   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร  
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  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี               
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 169  คน  
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม จำนวน 169 คน                                                                                                                                                                                                   
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 

2.1 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล แบบสอบถามปลายปิดและข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 15 ข้อ 
2.2 ส่วนท่ี 2 การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลักษณะข้อคำถามใช้มาตรวัดส่วน             

ลิเคิร์ท จำนวน 55 ข้อ ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ มาใช้โดยกำหนดเกณฑ์การให้
คะแนน (บุญใจ, 2555) ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นในการการตดัสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ความคิดเห็นในการการตัดสินใจเลอืกเรียนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ค่าน้ำหนักคะแนน 

ระดับมากท่ีสุด 5 
ระดับมาก 4 
ระดับปานกลาง 3 
ระดับน้อย 2 
ระดับน้อยท่ีสุด 1 
 

การกำหนดเกณฑ์ระดบัความคิดเห็นเพ่ือแปลความหมายค่าเฉลีย่ไว้ 5 ระดับจากการคำนวณระดับค่าเฉลี่ย 
(บุญใจ, 2555) ดังน้ี  

ระดับค่าเฉลีย่  = คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ำสดุ  หาร  จำนวนช้ัน 
จากการคำนวณดังกล่าว นำมากำหนดเกณฑ์ในการวัดระดบัความคิดเห็น ดังตารางท่ี 2 

 
 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ในการวัดระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   
3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
2.61 – 3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง   
1.81 – 2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 
1.00 – 1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ 

 
 2.3 ส่วนท่ี 3 ความต้องการในระหว่างศึกษา ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบให้เรียงลำดับจากอันดับท่ีให้

ความสำคัญท่ีสุดไปจนถึงลำดับท่ีให้ความสำคัญน้อยท่ีสุด จำนวน 10 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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การศึกษาในครั้งน้ี มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ    
3.1 ข้อมูลปฐมภมูิ  โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากตัวแปร โดยมีข้ันตอนในการ

ดำเนินการ ดังน้ี    
1) ดำเนินการแจกแบบสอบถามยงักลุ่มตัวอย่างทุกช้ันปี และอธิบายวิธีการตอบด้วยตัวเอง     
2) ดำเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของแบบสอบถามในเบ้ืองต้น และแยกแบบสอบถามท่ีไม่ 

สมบูรณ์ออก   
3.2 ข้อมูลทุติยภมูิ  โดยการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร ทางวิชาการ บทความวิจัย 

บทความวิชาการ และข้อมลูท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต  
 3.3 นำแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) (Hambleton, 1980)   มีค่า
เท่ากับ 1.00 
  3.4 นำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 169 คน 
 3.5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
       3.6 นำข้อมูลไปบันทึกลงโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป 

          3.8 วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที สถิตเิอฟ 
และค่าสหสมัพันธ์เพียรส์ัน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาไดด้ำเนินการตรวจสอบความ ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก ลงรหัสตามท่ีกำหนดไว้ ล่วงหน้า ประมวลผลข้อมูล จากข้อมลูท่ี
ได้ลงรหัสแล้วบันทึกไว้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูดังน้ี   
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมลูท่ัวไปของกับนักศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกเรยีนสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม โดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4.3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับความต้องการในระหว่างศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ  
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ t test, F – test และ Pearson correlation 
 
ผลการวิจัย  

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.5 และเพศชาย ร้อยละ 6.5 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.69 เกรดน้อย
ท่ีสุด 1.00 และเกรดมากท่ีสุด  3.85 รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 62.8 อาชีพของ
ผู้ปกครองคือ เกษตรกร ร้อยละ 59.3 จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน น้อยท่ีสุด 1 คน และมากท่ีสุด 8 คน จำนวนพ่ี
น้องท่ีกำลังศึกษาเฉลี่ย 1 คน น้อยท่ีสุดคือ ไม่มี และมากท่ีสุด 3 คน สถานภาพของบิดามารดามากท่ีสุดคือ อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 
85.5 ท่านได้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) อยู่แล้ว ร้อยละ 66.3 ในขณะท่ีศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยจะพักท่ีหอพักนอก
มหาวิทยาลัย/อพาร์ทเมนต์ ร้อยละ 76.2 ระดับการศึกษาในปัจจุบัน ช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 32.6 ระหว่างศึกษาไม่มีทำงานหรือไม่มี
รายได้พิเศษ ร้อยละ 92.2 เดินทางมาเรียนโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 59.3 และได้รับรายได้จากบิดามารดา ร้อยละ 
61 
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1. ความต้องการในระหว่างศึกษา แสดงดังรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ร้อยละของความต้องการในระหว่างศึกษา 
 

จากรูปท่ี 1 พบว่า ความต้องการในระหว่างศึกษาของนักศึกษามีความต้องการด้านวิชาการ/วิชาชีพมากท่ีสุด ร้อยละ 
17.50 รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ร้อยละ 16.25 ด้านอาจารย์ ร้อยละ 11.25 ด้านหลักสูตรและด้าน
กิจกรรมในระหว่างศึกษา ร้อยละ 10  ด้านการเดินทาง ด้านสวัสดิการพิเศษ ด้านทุนการศึกษา และด้านการเรียนการสอน 
ร้อยละ 8.75 ตามลำดับ 
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2. การตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แสดงดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยการตดัสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในแต่ละด้าน 
 

จากรูปท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาเรียง
ตามลำดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักศึกษา (mean=3.79, S.D.=0.71) ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษา (mean=3.78, S.D.=0.70)  ด้านอาคารสถานท่ีและทำเลท่ีตั้ง (mean=3.77, S.D.=0.76)  ด้าน
องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย (mean=3.68, S.D.=0.65)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (mean=3.67, S.D.=0.77)  ด้านราคา 
(mean=3.56, S.D.=0.79)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย (mean=3.50, S.D.=0.85)  ด้านความถนัดและความสนใจ 
(mean=3.42, S.D.=0.70)  และด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา (mean=3.12, S.D.=0.99)  ตามลำดับ โดยระดับความ
คิดเห็นในการตัดสินใจเลือกเรียนอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษามีระดับความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยท่ีมีส่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของ
ผู้ปกครอง สถานภาพของบิดามารดา และการเดินทางมาเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงดังตารางท่ี 3-5 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนกับปัจจัยดา้นเพศ ทุนกู้ยืม และรายได้พิเศษ 

ตัวแปร t Sig. 
เพศ -0.773 0.441 
ทุนกู้ยืม 0.176 0.860 
รายได้พิเศษ -1.647 0.102 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ทุนกู้ยืม และรายได้พิเศษไม่สง่ผลต่อความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียน 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนกับปัจจัยดา้นอาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพ 
              บิดามารดา และการเดินทางมาเรียน 

ตัวแปร F Sig. 
ประเภทของท่ีพักนักศึกษา 0.773 0.853 
ช้ันปีท่ีศึกษา 1.522 0.080 
รายได้ของครอบครัว 1.265 0.175 
อาชีพของผู้ปกครอง 1.746 0.015* 
สถานภาพบิดามารดา 2.174 0.001* 
การเดินทางมาเรียน 2.255 0.003* 
 *มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพของบิดามารดา และ                            
การเดินทางมาเรียนส่งผลต่อความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียน 

ตัวแปร Pearson Correlation Sig. 
GPA * Opinion -0.198 0.024* 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมกับความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี 

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่าความสัมพันธ์น้อย 
 

การอภิปรายผล  
1. ความต้องการในระหว่างศึกษา นักศึกษามีความต้องการด้านวิชาการ/วิชาชีพมากท่ีสุด ร้อยละ 17.50 

รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ร้อยละ 16.25 ด้านอาจารย์ ร้อยละ 11.25 ด้านหลักสูตรและด้านกิจกรรมใน
ระหว่างศึกษา ร้อยละ 10  ด้านการเดินทาง ด้านสวัสดิการพิเศษ ด้านทุนการศึกษา และด้านการเรียนการสอน ร้อยละ 8.75 
ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตั้งใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ด้าน หลักสูตร และเหตุผลส่วนบุคคล พบว่า ท้ังปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
ด้านหลักสูตร และเหตุผลส่วนบุคคล  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2. ความคิดเห็นท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกเรียนของนักศึกษาเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังน้ี  ด้านผลผลิตและ
คุณภาพของนักศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ด้านอาคารสถานท่ีและทำเลท่ีตั้ง ด้านองค์ประกอบ
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ของมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านความถนัดและความสนใจ และ
ด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ (2550)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในประเทศไทย กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษา
ต่างชาติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบร่วมกัน 4 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาปัจจัยด้าน ประชาสัมพันธ์ และปัจจัย
ด้านทำเลท่ีตั้ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต  (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนศึกษาต่อ 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหน่ึงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอ เมือง จังหวัด
เชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยทางด้านการผลิตบัณฑิตจำนวนมากท่ีความสำคัญในระดับมากต่อการเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

3. ปัจจัยท่ีมีส่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของ
ผู้ปกครอง สถานภาพของบิดามารดา และการเดินทางมาเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักศึกษาท่ีมาเรียนในสาขาวิชาฯ ท่ีสำเร็จการศึกษาจากจังหวัดใกล้เคียงกับอุบลราชธานี ซ่ึงสะดวกต่อการ
เดินทาง และอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร และต้องการให้ลูกหลานเรียนในพ้ืนท่ีบ้านเกิดของตนเอง  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ถมมา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีศึกษาต่อหลังจบช้ัน ปวช.
3 ผลการศึกษาพบว่า เกรดเฉลี่ย ระยะทางของสถานศึกษา และรายได้ของผู้ปกครอง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย 
  

บทสรุป  
1. นักศึกษามีความต้องการในระหว่างศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิชาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านวัสดอุุปกรณ์

และเทคโนโลยี ด้านอาจารย์ ด้านหลักสตูรและด้านกิจกรรมในระหว่างศึกษา ด้านการเดินทาง ด้านสวัสดิการพิเศษ ด้าน
ทุนการศึกษา และด้านการเรียนการสอน ตามลำดับ  หลักสตูรต้องดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตในแตล่ะช้ันปีเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 20 ส่วนเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยี หลักสูตรต้องมีการ
สำรวจในแตล่ะห้องท่ีใช้ในการเรยีนการสอนและการทำวิจยัเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอตามความต้องการ
ของนักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรทุกปีทุกภาคเรยีน 
 2. ความคิดเห็นท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกเรียนเรียงตามลำดบัจากมากไปน้อย ดังน้ี  ด้านผลผลิตและคุณภาพของ
นักศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ด้านอาคารสถานท่ีและทำเลท่ีตั้ง ด้านองค์ประกอบของ
มหาวิทยาลยั ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านวัสดุอุปกรณข์องมหาวิทยาลัย ด้านความถนัดและความสนใจ และด้าน
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ตามลำดับ หลักสตูรจึงควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสนิใจเป็นอันดับแรกๆ ใน
การเลือกเรียนในสาขาน้ี และหลักสูตรควรแสดงข้อมูลของหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับด้านวิชาการ/วิชาชีพ เช่น อาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษา ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียน และด้านอาจารย ์เช่น ศักยภาพของ
อาจารยผ์ู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาสนใจในการเข้ามาศึกษาต่อในสาขาฯ มากข้ึน 

3. ปัจจัยท่ีมีส่งต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพของ
ผู้ปกครอง สถานภาพของบิดามารดา และการเดินทางมาเรยีน จากปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักศึกษาท่ีมาเรียนใน
หลักสตูร เป็นคนในพ้ืนท่ีเพราะต้องการเดินทางไมไ่กลจากภมูิลำเนาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระหว่างศึกษาตอ่ด้วย ดังน้ัน หลักสตูร
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จึงออกแนะแนวในโรงเรียนท่ีนักศึกษาเป็นศิษย์เก่าและโรงเรียนรอบนอกอำเภอเมือง ในเชิงบูรณาการในศาสตรส์ิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจในสิ่งท่ีจะเรียนและประกอบอาชีพต่อไป 
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การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมต ิ
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the 2W3P Method with Role-Play Activities of the 8th-Grade Students 
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บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 
2W3P ประกอบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ กำหนดเกณฑ์ 75/75 ศึกษาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2/2561 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปี

ท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ มีค่าประสิทธิภาพ E�/E� มีค่าเท่ากับ 75.02/82.25 สูงกว่าเกณฑ์ 
75/75 ท่ีตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.6969 3) นักเรียนมีความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ คิดเป็นร้อยละ 81.76 สูงกว่าเกณฑ์ 75 4) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (X� = 4.19, S.D. = 0.72) 
 

คำสำคัญ: ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  วิธีการสอน 2W3P  บทบาทสมมต ิ

 

Abstract  
 The aims of this research were to develop students learning activities on English speaking for 
communication ability by using the 2 W3 P method together of role-play activities with efficiency, to 
investigate the effectiveness index for communication ability, compare English speaking for 
communication abilities of students after learned management by using the 2W3P method with role-play 
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activity compared with 75% , and to assess students’  satisfaction of their training English speaking for 
communication.  The sample group consisted of 36 students at the 8th-grade level in the second 
semester in the academic year 2018 from Suwannaphumpittayapaisarn School, 
Suwannaphumpittayapaisarn District Roi Et Province, they were selected by cluster sampling. The research 
instruments consisted of lesson plans, English speaking for communication test, an English speaking for 
communication assessment and the after-learning satisfaction questionnaire. The data were statistically 
analyzed using mean, standard deviation and t-test (One Samples) 
 The results revealed that: 1) Development learning management by using the 2W3P method with 
role-play activities for the 8th-grade students to support English speaking for communication ability of 
effectiveness was 75. 02/ 82. 25 which is higher than the criteria 75/ 75 criteria established.  2)  The 
effectiveness index of learning management by using the 2W3P method with role-play activities for the 
8th-grade students to support English speaking for communication was 0.6969 or 69.69 % 3) Students who 
studied with learning management by using the 2W3P method with role-play activities in English speaking 
for communication after studying was higher than before at 81.76%, which is higher than 75 criteria at .05 
level of significance. 4) Students were satisfaction with learning management by using the 2W3P method 
with role-play activities to support English speaking for communication ability overall was at high level at 
mean is 4.19 and the standard deviation is 0.72 
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บทนำ  
 ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดในโลก ประชากรประมาณ 1 ใน 6 ของโลกใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร รวมถึงการประชุมระหว่างชาติต่าง ๆ ภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเสมอ (แสงระวี, 
2558) กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญ ซ่ึงได้กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นสาระการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐานให้เรียน
ตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในข้อ 1 ว่าผู้เรียนควรมีความสามารถใน
การสื่อสาร เพ่ือใช้ภาษาต่างประเทศในการถ่ายทอดความคิด และความรู้ความเข้าใจ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคม 
รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดหรือลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะถูก
บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษา หรือกระท่ังระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นว่าผู้เรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร รวมท้ังนักเรียนโรงเรียนสุวรรณ
ภูมิพิทยไพศาล เน่ืองมาจากผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิต่ำกว่าร้อยละ 30 เช่นเดียวกับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 2 ประกอบกับพฤติกรรมนักเรียนจากการสังเกตของผู้วิจัยในขณะท่ีพูด
ภาษาอังกฤษ นักเรียนจะขาดความมั่นใจ ทำให้นักเรียนไม่เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และเกิดความไม่มั่นใจ ดังน้ัน
ผู้เรียนจึงขาดความสามารถด้านการพูดเพ่ือการสื่อสาร ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา ซ่ึงทำให้เป็นปัญหาอย่างยิ่งในการ
สื่อสาร และทำให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสำเร็จ โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องฝึกให้นักเรียนได้พูด
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สื่อสารอยู่เสมอ ซ่ึงผู้สอนสามารถทำได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคนิคการสอนท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาความสามารถ
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน  
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีไดม้ีการพัฒนาความสามารถการพูดเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการศึกษาผลการใช้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT ซ่ึง
ประกอบด้วยกระบวนการสอน 2W3P กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหนองไม้
งาม 1 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 38 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 77.34/76.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เท่ากับ 0.5824 หรือคิดเป็น ร้อย
ละ 58.24 ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (วราพรรณ, 2559)  รวมถึงการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ประกอบชุดสื่อประสม เพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ 
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดสื่อประสม แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียน มี
ผลรวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด เท่ากับเท่ากับ 12.61 ซ่ึงอยู่ในระดับดี และผลการศึกษาความพึงพอใจ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (เยาวพร, 2561)  และ การศึกษาผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
เรียนรู้จำนวน 8 เรื่อง แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนจากก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความสามารถในการพูดอยู่ในระดับมาก ท้ังด้านการใช้คำศัพท์ 
และไวยากรณ์การพูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ รวมไปถึงความคล่องในการพูด นอกจากน้ีนักเรียนยังมีการซักซ้อมก่อนการแสดง
บทบาทสมมติทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึนอีกด้วย (เกศสุดา, 2550)  ทำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจท่ีจะใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ช่วยสอนความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพราะการ
ใช้วิธีการสอน 2W3P เป็นกระบวนการในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารตามธรรมชาติ นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกและแสดงออก
ทางภาษามาก สามารถนำมาใช้ในการสื่อสารจริงๆ ในชีวิตประจำวันได้ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน 
(Warm up) เพ่ือทบทวนความรู้เดิมและเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่บทเรียนต่อไป 2) ข้ันนําเสนอ (Presentation) เพ่ือสอน
ศัพท์ใหม่ และรูปแบบประโยคสื่อสารเป็นภาพรวมเน้นความถูกต้องของภาษา 3) ข้ันฝึกภาษา (Practice) นักเรียนได้ฝึกพูดให้
เกิดความคล่องแคล่วทางภาษา 4) ข้ันการใช้ภาษา (Production) นักเรียนนำความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ในกิจกรรมสื่อสาร เพ่ือให้
เกิดความคล่องแคล่วและความสนุกสนาน 5) ข้ันสรุป (Wrap up) เพ่ือสรุปสิ่งท่ีได้เรียนมาแล้ว (สถาบันภาษาอังกฤษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2558) โดยกิจกรรมการสื่อสารในข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการใช้ภาษา (Production) 
จะเป็นบทบาทสมมติ ซ่ึงเป็นกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกภาษา เรียนรู้และแสดงออกก่อนเจอสถานการณ์
จริง (Shaftel, 1967) 
 จากความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีสอน 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมติ เพ่ือพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
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ความสามารถการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

หลักการแนวคิดการสอน

ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดย

ใช้วิธีการสอน 2W3P 

 

ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้

โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 

แบบ 2W3P ประกอบ

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาท
สมมติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพกำหนดเกณฑ์ 75/75 

  2. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมติ 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
วิธีการสอน 2W3P ประกอบบบาทสมมติ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ 

 และได้สร้างกรอบแนวคิดไว้ ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี[1]: กรอบแนวคิด  
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

อำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 4 ห้องเรียน ท่ีมีการจัดห้องเรียนท่ีคละ

ความสามารถของนักเรียน มีนักเรยีนท้ังสิ้น 138 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 จำนวน 36 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุวรรณ

ภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

 

หลักการแนวคิดการสอน

ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดย

ใช้วิธีการสอน 2W3P 

 

หลักการแนวคิดของ 

บทบาทสมมติ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมติ 

1) ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน (Warm up)  
เพ่ือทบทวนความรู้เดมิและเตรียมความพร้อมท่ีจะ
เข้าสู่บทเรียนต่อไป 
2) ขั้นนําเสนอ (Presentation)  
เพ่ือสอนศัพท์ใหม่ และรูปแบบประโยคสื่อสารเป็น
ภาพรวมเน้นความถูกต้องของภาษา  
3) ขั้นฝึกภาษา (Practice)  
นักเรียนได้ฝึกพูดให้เกิดความคล่องแคล่วทางภาษา  
4) ขั้นการใช้ภาษา (Production)  
นักเรียนนำความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ในกิจกรรม
บทบาทสมมติ เพ่ือให้เกิดความคลอ่งแคล่วและ
ความสนุกสนาน 
 5) ขั้นสรุป (Wrap up) เพ่ือสรปุสิ่งท่ีได้เรียนมา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ จำนวน 7 แผน รวม 14 ช่ัวโมง 

 2. แบบทดสอบความรู้  

 3. แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้ันเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
     1.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สุวรรณภมูิพิทยไพศาล จำนวน 36 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)     
             1.2 ปฐมนิเทศนักเรียน โดยช้ีแจงจุดประสงคืการเรยีนรู้ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ การปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใช้วิธีสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
 2. ข้ันเก็บรวบรวมข้อมลู 
     2.1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ท่ีผู้วิจัยสรา้งข้ึนจำนวน 30 ข้อ และ
จัดให้นักเรียนสอบนอกตาราง 
   2.2 ผู้วิจัยดำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษโดยวิธี 2W3P 
ประกอบบทบาทสมมติ จำนวน 7 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลาช่ัวโมงละ 60 นาที ในช่วงการสอนท้ายแผนในแตล่ะแผน 
ผู้วิจัยประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน และเก็บคะแนนจากใบงาน 
    2.3 หลังจากทำการทดลองดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้เรยีบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทำการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนรู้โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ จำนวน 12 ข้อ การดำเนินการ
ในข้ันตอนน้ีเป็นการดำเนินการนอกตารางเรยีน 
   2.4 นำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 

2W3P ประกอบบทบาทสมมติตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 2. วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมต ิ
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบ
บทบาทสมมติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดค่าคะแนนเป็น 5 
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ทโดยใช้เกณฑ์ ดังน้ี 
     ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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     ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจมาก 
     ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจปานกลาง 
     ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจน้อย 
     ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 
2W3P ประกอบบทบาทสมมติช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 75/75 ปรากฎผลวิเคราะห์ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1: ประสิทธิภาพของกระบวนการกระบวนการ (E1) และผลลพัธ์ (E2) ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้โดย

ใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

การทดสอบ ประสิทธิภาพ E1/E2 เกณฑ์ 75/75 

ระหว่างเรยีน (E1)  75.02  
สูงกว่าเกณฑ์  หลังเรียน (E2)  82.25 

ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75.02/82.25 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.02 

และผลคะแนนแบบทดสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลลัพทธ์ (E2) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25 แสดงให้เห็นว่าผลจากการ

พัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธี 2W3P มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการ (E1) และผลลัพธ์ (E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 75.02/82.25 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 75/75 

 2. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลกิจกรรมการจัดการเรียนรูก้ารพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 

2W3P ประกอบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฎผล ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2: ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโ้ดยใช้การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการ

สอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

จำนวนนักเรียน ผลรวมของคะแนนสอบ ค่าดัชนีประสิทธิผล ร้อยละ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

36 430 883 0.6969 69.69 

 

 จากตารางท่ี 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรยีนรู้โดยใช้การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดย

วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ มีค่าเท่ากับ 0.6969 แสดงว่าการเรยีนรู้โดยใช้การพัฒนาความสามารถการพูด
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธี 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรยีนรู้คิดเป็นร้อยละ 

69.69 

 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาท

สมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลปรากฎดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3: ผลการเปรยีบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาท

สมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

 

จากตารางท่ี 3 คะแนนของการทดสอบหลังเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี X̅ = 24.53, S.D. = 3.44 และ
คิดเป็นร้อยละ 81.76 และเมื่อเปรยีบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าเกณฑ์อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการ

สอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี 2W3P ประกอบบทบาท

สมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.19, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

คำถามพบว่าในข้อคำถาม ผู้สอนมีความยุติธรรมในการให้คะแนนกับนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจพบว่ามีความพึง

พอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (X̅  = 4.67และ 4.61ตามลำดับ), (S.D. = 0.48 และ 0.60 ตามลำดับ) ในข้อ

คำถามเน้ือหาท่ีเรียนเป็นเรื่องท่ีนักเรียนชอบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด (X̅  = 3.86, S.D. = 0.72) 

 

การอภิปรายผล  
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการ
สอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 75.02/82.25 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาข้ึน ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร้อยละ 75.02 และผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 2W3P 
ประกอบบทบาทสมติ คิดเป็นร้อยละ 81.76 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จึงถือว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้ง
เหมาะสมแก่การนำไปใช้พัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน เน่ืองจากวิธีการสอนแบบ 
2W3P เป็นกระบวนการในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารตามธรรมชาติตามแนวการสอนของสถาบันภาษาอังกฤษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวราพรรณ จิตรัมย์ (2559) และ Ming (2006) ท่ี

การทดสอบ � คะแนนเตม็ x ̅ S.D. คะแนนร้อยละ t Sig.(1-tailed) 
หลังเรียน 36 30 24.53 3.44 81.76 3.53* 0.0000 
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พบว่า ผู้ เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนหลังเรียนด้วยเทคนิคภาษาเพ่ือการสื่อสาร CLT ซ่ึงประกอบด้วย
กระบวนการสอน 2W3P  
 2. ดัชนีประสิทธิผลการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ มีค่าเท่ากับ 0.6969 ซ่ึงหมายความว่าการเรียนรู้โดย
ใช้การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้วิธีการสอนแบบ 2W3P ประกอบบทบาทสมมติทำให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 69.69 การท่ีผลปรากฎเช่นน้ี เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้วิธี 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ เป็นการสอนคำศัพท์ ประโยคและโครงสร้าง
ไวยากรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ โดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกมส์หรือเพลง กิจกรรมคู่ในการ
ฝึกสนทนา และกิจกรรมกลุ่มในการแสดงบทบาทสมมติโดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีครูได้กำหนดไว้ ซ่ึงทำให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น ชอบและมีความสุขท่ีได้แสดงออกถึงความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยของผลการวิจัยของ ชไมพร (2560) พบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (CLT) มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5459 คิดเป็นร้อยละ 54.59  
 3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาท
สมมติ คิดเป็นร้อยละ 81.76 ท้ังน้ีเน่ืองจากเทคนิคการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการท่ีมี
ข้ันตอนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wang Cheng-Jun (2006) ท่ีพบว่าการสอนกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารทำให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารสูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Johnson (1994) ท่ี
พบว่า ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีความจำเป็นอย่างมากเพราะการใช้ภาษาในการติดตอ่สื่อสารเพ่ือท่ีจะได้มาซ่ึงข้อมูลต่าง ๆ 
มีความจำเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิต ดังน้ันจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสอนภาษาโดยใช้วิธีสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบ 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ โดยมีผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
วิธีการสอนแบบ 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่าในข้อคำถาม ผู้สอนมีความยุติธรรมใน
การให้คะแนนกับนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจพบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุด อันเน่ืองมาจากการวัดและ
ประเมินผลท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐานและตัวช้ีวัด ก่อให้เกิดความ
ยุติธรรมในการประเมินซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจตามแนวคิดของ Hayfild and Human (เผชิญ, 
2546) จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัด
และประเมินผลอยู่ในระดับมาก และในระหว่างการจัดกิจกรรมนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างเต็มท่ีผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับ
ประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของเยาวพร (2561) ท่ีพบว่า ผู้เรียนมีผลรวมค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักเรียนอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงผู้วิจัยได้เน้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารตามธรรมชาติ (CLT) ในข้ันฝึก (Practice) ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาท่ีเรียนมาใน
ข้ันนำเสนอ (Presentation) กับคู่สนทนาตนเอง และสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องของแรงจูงใจท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจของ 
Scott (1967) ท่ีได้เสนอว่าคนทำงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของงาน ย่อมเป็นสิ่งท่ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การทำงานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบัติ เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ จนก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทำให้ผู้เรียน
มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตามสถานการณ์ท่ีจัดไว้อย่างมีคุณภาพ 
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 จากการวิจัยในครั้งน้ี พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยวิธีการสอน 

2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเจตคติท่ีดี ดังน้ัน

ครูผู้สอนควรพิจารณานำกิจกรรมบทบาทสมมติไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อ

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารและเจตคติท่ีดี ดังน้ันควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนด

สถานการณ์ และบทบาทท่ีนักเรียนอยากจะเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้น และมี

ความสุขจนก่อให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในบางสถานการณ์ท่ีกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้

ใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน อาจต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสมในการทำความเข้าใจ ครูผู้สอนอาจให้นักเรียนมีการเตรียมตัวนอกเวลา

เรียน และนำมาใช้ในช่ัวโมงเรียน  

 

บทสรุป  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้

วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 75.02/82.25 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ 
ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.6969 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.69  ผลการเปรียบเทียบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมติ คิดเป็น
ร้อยละ 81.76 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้วิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอน 2W3P ประกอบบทบาทสมมติ ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากวิธีการสอน 2W3P เป็นกระบวนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ี
มีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาในห้องเรียน เกิดความคล่องแคล่ว และสนุกสนานไปกับบทบาทสมมติท่ี
ตนเองได้รับ  
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บทคัดย่อ  
 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียน
หนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2) เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือออกของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือออกของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4)  เพ่ือศึกษารูปแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มประชากร คือ บุคลากร  42 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ประกอบด้วย 1)  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือออกของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2)  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน งานสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่งออก ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
 ผลงานวิจัยพบว่า การลงทะเบียนส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีความสะดวกรวดเร็ว    
และลดเวลา รวมถึงสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถมอบหมายงานแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบได้ ด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.58 ร้อยละ 91.60) ได้แก่ มีความรวดเร็วในการบริการ  ช่วยลดข้ันตอนการทำงาน มีความ
ประหยัดและความสะดวก   ส่วนแนวทางการพัฒนารูปแบบบรรณอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ คือ เพ่ิมระบบติดตามและแจ้ง
สถานการณ์ส่งเอกสารซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ มีระบบคัดกรองการค้นหาเอกสารหนังสือย้อนหลัง และรูปแบบป้องกันการ
เข้าถึงสำหรับเอกสารตามช้ันท่ีเป็นความลับ และเช่ือมโยงฐานข้อมูลการส่งหนังสือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

คำสำคัญ : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 

Abstract  
The purposes of this research article were to 1)  analyze and design the electronic document 

control system on document registration of Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Khon Kaen 

University, 2) develop the electronic document control system on document registration of Department 
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of Mathematics, Faculty of Sciences, Khon Kaen University, 3)  evaluate effectiveness of the electronic 

document control system on document registration of Department of Mathematics, Faculty of Sciences, 

Khon Kaen University, and 4)  study format of the electronic document control system on document 

registration of Department of Mathematics major, Faculty of Sciences, Khon Kaen University.  Research 

population was 42 faculty staffs, while research instruments included 1) the electronic document control 

system on document registration of Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Khon Kaen 

University, and 2)  questionnaires regarding effectiveness of faculty staffs in utilizing the electronic 

document control system on document registration.  

 Research results found that implementation of the electronic document control system 

facilitated convenient steps in document registration process. The system reduced time taken to register 

the official document; both document sending and document receiving. The electronic document control 

system contributed quick step to search information, and the system was able to assign tasks to 

designated persons accurately.  Additionally the faculty staff strongly agreed (mean =  4.58 and 91.60 

percent)  with opinions about effectiveness of the electronic document control system on document 

registration with fast services, reducing working process, save, and convenient.  The development 

guidelines of the electronic document control system on document registration were suggested as 

follows.  1)  Tracking and updating system should be installed to notify status of documents sent or 

received.  2)  Searching system should be implemented in to search old documents.  3)  Secured 

accessibility format should be installed to protect the confidential documents, and 4)  the integrated 

database of document sending and receiving should be connected with other departments.  

Keywords : electronic document control system 

 

บทนำ  
งานด้านสารบรรณเป็นงานท่ีหน่วยงานราชการต่างๆ ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของหน่วยงาน ท้ังภายใน

และภายนอกองค์กรดังน้ันงานสารบรรณ จึงหมายถึงงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเอกสาร โดยเริ่มจากการจัดทำ 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสาร ซ่ึงในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารจะเริ่มตั้งแต่การคิด 
อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ ตรวจ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ 
สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าท่ี ค้นหา ติดตามและทำลาย โดยท้ังน้ีต้องเป็นระบบท่ีให้ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่าย (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ, 2526)  ปัจจุบัน
ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยเน้นให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
อย่างคุ้มค่า ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวกลางในการพัฒนาระบบตลอดจนการ
ให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ภายใต้ช่ือการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ  (E-Government) 
โดยกำหนดให้หน่วยงานท่ีมีความเก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารับผิดชอบในด้านน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจรวมไปถึง
การพัฒนาระบบงานสารบรรณนำมาซ่ึงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ีให้อยู่ภายใต้ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
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ด้วยงานสารบรรณฉบับท่ี  2 พ.ศ.  2548  โดยศุภญา ทองเช้ือ (2557)  ได้อธิบายว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง 
การรับส่งข้อมูลหรือข่าวสารรวมถึงหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระบบการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง ลดงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร สรุปรายการหนังสือท่ีครบ
กำหนดการทำลาย รวมถึงการสรุปรายงานประจำปีได้อย่างสะดวกและเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงนับว่าการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศน้ีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นไปสู่การทำงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ต่อไปได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของระบบสนับสนุนการดำเนินงานของภารกิจต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มี
ประกาศ เรื่องการรับและการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบงานสารบรรณ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561)  เพ่ือรองรับ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
ความพร้อมในการจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) ได้อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยงกับบุคลากรและการทำงาน ด้วยมีการ
ให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลากรทุกคนมานานกว่า 20 ปี และในการจัดการด้านสารบรรณของสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการรับส่งเอกสารของหน่วยงาน  มีการบันทึกหนังสือเข้า หนังสืออก การค้นหาหนังสือ
ของหน่วยงาน โดยในอดีตการจัดการงานสารบรรณ ด้านการลงทะเบียนส่งหนังสือออก เป็นการใช้การบันทึกด้วยสมุด
ทะเบียนหนังสือส่งออกโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการออกเลขหนังสือส่งออกเพียงคนเดียว ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง
หนังสือออกไปยังกลุ่มภาระงานในระดับคณะ ความผิดพลาดในการออกเลขหนังสือซ้ำ สำเนาหนังสือส่งออกเก็บในรูปแบบ
แฟ้มเอกสารทำให้ยุ่งยากต่อการจัดเก็บ การจัดหาพ้ืนท่ีจัดเก็บ การค้นหาข้อมูลล่าช้า สิ้นเปลืองงบประมาณ  งานสารบรรณ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบสารบรรณ ทะเบียนหนังสือส่งออก  โดยมีการทดลองใช้การบันทึกหนังสือออกด้วย
ระบบฐานข้อมูล เก็บช่ือหนังสือออกและมีการบันทึกไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แทนสมุดบันทึกหนังสือและแฟ้มเอกสาร ผู้ทำ
หน้าท่ีจัดทำหนังสือราชการสามารถดำเนินการออกเลขหนังสือส่งออกได้พร้อมกันหลายคนโดยเลขทะเบียนหนังสือไม่ซ้ำซ้อน
กัน การจัดเก็บสำเนาหนังสือส่งออกโดยการสแกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล โดยการใช้งานยัง
จำกัดเพียงผู้ใช้ในงานธุรการเท่าน้ัน  เพ่ือเป็นการพัฒนางานการบริหารจัดการงานสารบรรณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ    

ผู้วิจัยในฐานะท่ีผู้เป็นผู้ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการรับผิดชอบงานด้านสารบรรณโดยตรง ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียน
ออกเลขหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้สามารถนำระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิ บัติ งานด้ านสารบรรณ ของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์  คณ ะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
สามารถติดตามเอกสารได้ และช่วยลดการใช้งบประมาณของสาขาวิชา 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ  
1) ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนานวัฒกรรรมทางการศึกษา  7  ข้ันตอน (คะนึงศรี นิลดี และธนดล ภูสีฤทธ์

, 2561)  มาประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินการวิจัยโดยมีข้ันตอนดำเนินการวิจัย ดังน้ี 
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J-34 

1)     ศึกษาระบบงานสารบรรณหนังสือออกแบบเดิม 
2) ศึกษาออกแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความคิดเห็นและความต้องการการใช้ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

3) รูปแบบโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พัฒนาระบบตามโครงสร้างและฐานข้อมูลตามท่ีกำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือร่วม
พัฒนาระบบกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  

4) สอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ  โดยใช้วิธีการระดมความคิดเป็นกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) 
กรอบแนวคิดต้นแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาข้ึน โดยการเชิญผู้เช่ียวชาญ จำนวน  5  คน ท่ีได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการดำเนินงานงาน
สารบรรณ และด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   

5) ทดสอบโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทดลองใช้งานระบบและปรับปรุงข้อผิดพลาดจากการใช้งานระบบ      

6) ทดสอบประสิทธิภาพและรับรองโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม ของระบบ
สารสนเทศงานสารบรรณ โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านกระบวนการดำเนินด้านระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ทำการทดสอบประสิทธิภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์ ของระบบ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงท่ี
พัฒนาข้ึนตามคำแนะนำ และเสนอนำไปใช้จริงกับผู้บริหารและบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น          วัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงาน
สารบรรณหนังสือออกของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น  

7) ปรับปรุงและเขียนรายงาน  โดยนำข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญ และผู้ใช้งานระบบสารบรรณ มาปรับปรุง 
แก้ไข สรุปผล เพ่ือออกแบบรูปแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์   
 2)      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

1) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยพัฒนาเป็นเวบแอพพลิเคชัน ด้วยภาษา PHP และเช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL  

2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบ     สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มาใช้ในการจัดการหนังสือส่งออก       โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลในส่วนของประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ได้ใช้      ข้อคำถามในแบบสอบถามประสิทธิผล

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ  ศรีสมพร รอดศิริ (2551) เรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคคลากรในการนำระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาให้ในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้สำหรับ เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน  

 

ผลการวิจัย  
งานสารบรรณระบบทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระบบเดิมคือ  ระบบการเขียนบันทึกด้วยมือ 

(Manual) ในสมุดทะเบียนหนังสือส่งออก มีการจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลท่ีเป็นกระดาษ ซ่ึงทำ
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J-35 

ให้เกิดความยุ่งยากในการจดบันทึกการส่งหนังสือราชการ  การค้นหาหนังสือราชการ การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติ

ภารกิจ และท่ีสำคัญทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของหนังสือราชการ โดยแสดงข้ันตอนการทำงานของระบบสารบรรณ

แบบเดิม ดังรูปท่ี 1   ข้ันตอนการทำงานของระบบงานสารบรรณหนังสือออกแบบเดิม 

 
รูปท่ี 1 ข้ันตอนการทำงานของระบบงานสารบรรณ ทะเบียนหนังสอืส่งออกแบบเดิม 

 
รูปท่ี 2   ข้ันตอนการทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น 

 

เริ่มต้น ร่าง/พิมพ์หนังสือ 

เสนอผู้รับผิดชอบลงนาม 

ลงทะเบียนเอกสารออกเลขหนังสืออัตโนมัติ 

สแกนสำเนาเอกสารจัดเก็บเข้าระบบ 

นำต้นฉบับส่งไปยังกลุ่มภาระงานในระดับคณะ จบการทำงาน 

ตรวจทาน 

เริ่มต้น ร่าง/พิมพ์หนังสือ 

เสนอผู้รับผิดชอบลงนาม ลงทะเบียนออกเลขตามลำดับ

ในแฟ้มเอกสาร 

ถ่ายเอกสารทำสำเนาจัดเก็บ 

นำต้นฉบับส่งไปยังกลุ่มภาระงานในระดับคณะ จบการทำงาน 

ตรวจทาน 
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J-36 

  ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามโครงสร้างและฐานข้อมูลท่ีกำหนดไว้ ในรูปท่ี  2  สามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี   

http://math.kku.ac.th/mathdocs  ซ่ึงเป็น web application   โดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงส่วนการติดต่อผู้ใช้งาน

รูปท่ี  3   

 
 

รูปท่ี  3 หน้าต่างโปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือออก  
สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ประสิทธิผลระบบงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน จำแนกเป็นผู้บริหารและกรรมการประจำ
หลักสูตร 10  คนและอ่ืนๆ อีก 20 คน  จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ  จำนวน  25  คน  บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน  5  
คน   โดยมีความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านลดข้ันตอนการ
ทำงาน ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด  (ค่าเฉลี่ย 4.85) รองลงมาคือ ด้านความสะดวก  (ค่าเฉลี่ย 4.70)  ด้านความประหยัด (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
ด้านความรวดเร็วในการบริการ  (ค่าเฉลี่ย 4.20)  อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง   ตามลำดับ   ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละด้าน  

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. ด้านความรวดเร็วในการบริการ 4.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2. ด้านลดข้ันตอนการทำงาน 4.85 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ด้านความประหยัด 4.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4. ด้านความสะดวก   4.70 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
รวม 4.58 เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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  จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและทำวิธีการระดมความคิดเป็นกลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ร่าง

รูปแบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอต่อผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสรุปเป็น คอนเท็ก

ไดอะแกรม (Context Diagram) ได้อธิบายภาพรวมการทำงานของระบบสารสนเทศสำหรับบริหารงานสารบรรณ โดย

เก่ียวข้องกับกระบวนการทำงานในส่งหนังสือราชการภายในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติหนังสือราชการ การมอบหมาย

ภารกิจ การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติภารกิจ การค้นหาและรายงานหนังสือราชการ เป็นต้น ดังรูปท่ี  3  คอนเท็ก

ไดอะแกรมการทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

รูปท่ี  3  คอนเท็กไดอะแกรมการทำงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนส่งหนังสือออก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

การอภิปรายผล  

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร หน่วยงาน 

รายละเอียดการส่งหนังสือ 
ลงทะเบียนส่งหนังสือ 

เสนอหนังสือรายการผู้รับผิดชอบ 

ทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส ์

รายงานการรับหนงัสือ 

ส่งหนังสือราชการ 

รายงานการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน 

พิจารณาอนุมัติหนังสือราชการ 

มอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ 
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  งานทะเบียนหนังสือส่งออกระบบเดิมคือ  ระบบการเขียนบันทึกด้วยมือ (Manual) ในสมุดทะเบียนหนังสือส่งออก มี

การจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจดบันทึกการส่ง-การรับหนังสือ

ราชการ การค้นหาหนังสือราชการ การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติภารกิจ และท่ีสำคัญทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญ

หายของหนังสือราชการ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ พุ่มม่วง (2549)  คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่ประหยัดเวลาในการทำงาน 

และไม่ประหยัดงบประมาณในการดำเนินงาน การค้นหาหนังสือราชการทำได้ไม่สะดวกใช้เวลามาก หลังการใช้ระบบทำให้

ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการมีความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาและสามารถสืบค้นข้อมูลและเรียกใช้ ข้อมูลได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว ทำให้ได้ระบบงานสารบรรณตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ  โดยบุคลากรมีความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก คือ  มีความรวดเร็วในการบริการ  

ลดข้ันตอนการทำงานความประหยัดและความสะดวก อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.58 ร้อยละ 91.60) สอดคล้อง

กับ จันทร์จิรา ตลับแก้ว (2559) ท่ีได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พบว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสานมีความสามารถ

ในการเข้าถึงการรับ-ส่งหนังสือ     ได้ง่ายและรวดเร็ว มีความแม่นยำความถูกต้องของ การแสดงผลลัพธ์ในการค้นหา และ  

คะนึงศรี  นิลดี และคณะ (2561)  พบว่าผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศงาน สารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก 

ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนใช้งานง่าย สะดวก ช่วยลดข้ันตอนในการทำงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ตรงตามความ

ต้องการ เรียกดูข้อมูล และแสดงผลรายงานได้ถูกต้อง โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว  

จากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามและทำวิธีการระดมความคิดเป็นกลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ร่างรูปแบบ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก คือเพ่ิมระบบติดตามและแจ้งสถานการณ์ส่งเอกสารซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบได้ มีระบบคัดกรองการค้นหาเอกสารหนังสือย้อนหลัง และรูปแบบป้องกันการเข้าถึงสำหรับเอกสารตามช้ันท่ีเป็น
ความลับและเช่ือมโยงฐานข้อมูลการส่งหนังสือร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

บทสรุป  
 การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนหนังสือส่งออก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว ประหยัด และตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้
การทำงานเกิดประสิทธิภาพและพัฒนางานสารบรรณ 

1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้  คือ นำผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าไปประชาสัมพันธ์กับกลุ่มงาน
สารบรรณสาขาวิชาอ่ืน ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน          8 สาขาวิชา เพ่ือนำไปใช้สนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ 

2)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรมีการนำผลการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณไปประยุกต์ใช้
เช่ือมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทำงาน ขยายขอบข่ายความรู้ให้กว้างขวาง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ดียิ่งข้ึน 
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การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
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บทคัดย่อ 
  
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ (80/80) 2) เพ่ือศึกษาค่า
ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
(เกณฑ์ร้อยละ 80)  4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TGT กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  
2561  โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จำนวน 1 
ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น  35  คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีประสิทธิภาพ 
83.06/81.43 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเท่ากับ 0.7132  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05  4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

คำสำคัญ: TGT คำศัพท์กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ TGT  

 

Abstract 
The purposes of this research were 1)  to develop English vocabularies learning by Using TGT 

Cooperative Technique gearing towards The determined standard efficiency criterion of 80/ 80 2)  to 
compare the students’ learning achievement before and after with development of English vocabularies 
learning by Using TGT Cooperative Technique 3) to compare the student’s effects of English vocabularies 
learning by Using TGT Cooperative Technique 4)  to study the students’  satisfaction towards the 
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development of English vocabularies learning by Using TGT Cooperative Technique.  The independent 
study sample were 35 Matthayomsuksa 3 student, enrolled in the second semester of 2018 academic 
year, and selected by  Cluster Random Sampling. The research found that 1) Learning English vocabulary 
by using cooperative learning activities in TGT technique with efficiency 83.06 / 81.43 higher than the set 
criteria 80/80. 2) The effectiveness index of English vocabulary learning by using activity 3) The learning 
achievement of the students after learning through the activities of the cooperative learning in the TGT 
technique was higher than that of the previous year. Uttarakhand 4) The students were satisfied with the 
learning by using the cooperative learning activities in the TGT technique in the overall level at the 
highest level. 
 

Keywords: TGT, vocabularies, Cooperative Learning Technique 

 

บทนำ  
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เน่ืองจากเป็น

เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมมุมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงมิตร

ไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความ

แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง  มีเจตคติท่ีดีต่อ

การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน  และ

มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต รวมถึงสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ ประกอบ

อาชีพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    

และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 

 ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษน้ันจะมุ่งไปท่ีการพัฒนาทักษะท่ีสำคัญ 4 ทักษะ คือ ทักษะฟัง 
ทักษะพูด ทักษะอ่าน และทักษะเขียน ซ่ึงการท่ีจะเริ่มต้นได้ดีน้ันมีความจำเป็นท่ีจะต้องรู้คำศัพท์ เน่ืองจากคำศัพท์เป็นพ้ืนฐาน
สำคัญท่ีสามารถนำมาต่อยอดเป็น วลี และประโยคได้ ดังท่ี สตีวิค กล่าวว่า ในการเรียนภาษาน้ันการเรียนรู้คำศัพท์ของภาษา
ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องท่ีสำคัญมาก ความสำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศส่วนหน่ึง ข้ึนอยู่กับความสามารถในการใช้
องค์ประกอบของภาษา ซ่ึงประกอบด้วย เสียง โครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์ ซ่ึงองค์ประกอบท้ังสามประการน้ีจะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องท่ีผู้อ่ืนพูด และสามารถพูดให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ คำศัพท์จึงนับเป็นหัวใจสำคัญอย่างหน่ึงในการเรียนภาษา 
(Stewick. 1972 : 2) สอดคล้องกับท่ี พรสวรรค์ สีป้อ กล่าวว่าการเรียนรู้คำศัพท์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
และจำเป็น เพราะคำศัพท์เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับทุกทักษะของการเรียนภาษา ภาษาเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ใช้สื่อความถึง
ความรู้สึกนึกคิดถึง ความต้องการ การมีความรู้และความสามารถใช้คำศัพท์ของบุคคลคนหน่ึงถือเป็นปัจจัยหลักท่ีจะบ่งบอกว่า 
บุคคลน้ันสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด คำศัพท์จึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีทุกคนต้องเรียนรู้และเพ่ิมพูนอยู่เสมอ 
(พรสวรรค์ สีป้อ. 2550 : 127) 

เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผลคะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ท่ี 3 ท่ัวประเทศ ในวิชาภาษาอังกฤษน้ันมีค่าเฉลี่ยท่ี 30.45 คะแนน (http://www.niets.or.th/) และในส่วนของโรงเรียน
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สุวรรณภูมิพิทยไพศาล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำ ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการสอนท่ีจะทำให้

นักเรียนมีความรู้ในการเรียนคำศัพท์มากข้ึน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ซ่ึงจะเป็นการเรียนแบบ

ร่วมมือกันแข่งขันทำกิจกรรม มีองค์ประกอบ  3  ประการ  คือ ทีม เกม การแข่งขัน โดยการท่ีมีเกมเข้ามาเป็นการสร้าง

แรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในบทเรียน ทำให้สามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเกมจะทำให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ียังช่วยให้บรรยากาศในช้ันเรียนลดความเครียดลง ทำให้ผ่อนคลายพร้อมท่ีจะรับ

ความรู้ใหม่ๆ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางท่ีผู้วิจัยจะนำมาพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ การใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีมีการนำเอาเกมและการแข่งขันมาใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ (80/80) 

2. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 

TGT 

3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT (เกณฑ์ร้อยละ 80) 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มีข้ันตอนการดาเนินการดังน้ี 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียน

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  อำเภอสุวรรณภูมิ  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน

ท้ังสิ้น  35  คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ผู้วิจัยไดส้รา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT โดยศึกษาหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ เน้ือหาท่ีจะใช้ในการสอน คำศัพท์ และ
เอกสารและตำราท่ีเก่ียวข้อง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน  

3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT   กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
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3. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

1.ศึกษาคำศัพท์ และ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT จากเอกสารและตำราท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำมาจัดทำเป็น

บทเรียน 

2.รวบรวมและวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบการจัดทำบทเรียนตามหลกัการและ

ทฤษฎีการออกแบบโดยประกอบด้วยคำศัพท์ท่ีเลือกมาจากตำราเรยีน 

3.จัดทำบทเรียน 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจยัให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาบทเรยีนและทำแบบสอบถาม 

3. นำผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for windows และการทดสอบ ค่า t-test 
 

ผลการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการเรยีนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค TGT ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ (80/80) ปรากฏในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละจากการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียนของ
แผนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

รายการ จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 

E1/E2 

ผลลการเปรียบเทียบ

เกณฑ์ 80/80 

ประสิทธิภาพ

กระบวนการ 

35 140 116.29 83.06 

83.06/81.43 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ 

35 30 24.43 81.43 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT มีคะแนนจากการทำใบงาน พฤติกรรมกลุ่ม แบบทดสอบย่อย จำนวน 7 แผน คิดเป็นร้อยละ 83.06 และคะแนน
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จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.43 แสดงว่า แผนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.06/81.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 
4.3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของของแผนการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิได้ดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล 

วิธีการจัดการเรียนรู ้ N คะแนนเตม็ คะแนนหลังเรียน E.I. 
การเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค TGT 

35 1,050 855 0.7132 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรยีนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เท่ากับ 0.7132 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรยีนคิดเป็น ร้อยละ 71.32 
4.3.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังตารางท่ี  4.3 
 
ตางรางท่ี 4.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
การทดสอบ จำนวน

นักเรียน 
คะแนนเตม็ 

X  S.D.   t Sig. (1-tailed) 

หลังเรียน 35 30 24.43 1.38 81.43 0.84* 0.0373 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรยีน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
81.43 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนหลังสอบของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรยีนของนักเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
4.3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 4 ด้าน ดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 

ด้านท่ี รายการ X  .D.S  ระดับความ 

พึงพอใจ 

1 ด้านเน้ือหาสาระ 4.56 0.56 มากท่ีสุด 

2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.59 0.60 มากท่ีสุด 

3 ด้านสื่อ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ 4.50 0.58 มากท่ีสุด 

4 ด้านการวัดประเมินผล 4.65 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.58 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.4 นักเรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X =4.58 , .D.S =0.58 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ด้านท่ีมีความพึง

พอใจมากท่ีสุดคือ ด้านการวัดประเมินผล มีค่าเท่ากับ ( X =4.65 , .D.S =0.67) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ (

X =4.59 , .D.S = 0.60)  ด้านเน้ือหาสาระ มีค่าเท่ากับ ( X =4.56 , .D.S = 0.56)   ด้านสื่อ อุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ มี

ค่าเท่ากับ ( X =4.50 , .D.S = 0.58)  ตามลำดับ 

 

บทสรุป  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ผลพบว่า  
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 73.32  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมพัีฒนาการก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 71.32 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรยีนรู้ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 
อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGTอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงสาเหตุท่ีเกรดไม่สมบูรณ์ ในวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา สาขา
เครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ปริญญาตรีปี 
4 ในปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 จำนวน 50 คน จากการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพฤติกรรม
ของนักศึกษา จะทำให้นักศึกษาสามารถทำงานในวิชาปัญหาพิเศษเสร็จทันเวลาและจบการศึกษาในภาคเรียนน้ัน พบว่าปัญหา
ของนักศึกษาจำนวน 50 คน ท่ีทำแบบสอบถามแต่ละภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา2559 ถึง 2561 ท่ีทำให้นักศึกษาเกรด
ไม่สมบูรณ์ สรุปได้ว่า ลำดับท่ี 1 จากจำนวนนักศึกษาท่ีเลือกตอบ 23 คน จาก 50 คน คือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงานมาไม่
ทันและการประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ตามแบบ โดยคิดเป็นร้อยละ 46 
 

คำสำคัญ : เกรดไมส่มบูรณ์ แบบสอบถาม สาขาเครื่องจักรกลเกษตร  

 

Abstract  
 The objective of this research is to determine the problems of the in completed grade of Special 
Problem subject for the Agricultural Machinery department’ s student Since 2016 to 2018, 50 students. 
The questionnaires is used to collect data in this research The results that 50 student the questionnaires 
of every semester since 2016 to 2018 of influence show problems of the incompleted In conclusion 23 
students form 50 students cause of materials for testing not complete of 46 precent.  
 

Keywords : In completed grade  , questionnaire , Agricultural Machinery 

 
บทนำ  
 

 โดยปกติน้ัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปรญิญาตร ีนักศึกษาต้องมีการปรบัตัวในการเรียนทำให้นักศึกษาสว่น
หน่ึงมีปัญหาด้านการเรียน ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการเรยีนค่อนข้างมาก [1] ส่งผลให้เกิดปัญหาการตก ออก หรือไม่จบตาม
ระยะเวลา [3] เช่น การจัดการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษสาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรีปี 4 จะพบปัญหาท่ีทำให้นักศึกษา ไม่จบตามกำหนดเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เกรดในวิชาปัญหาพิเศษจะไม่
สมบูรณ์ทุกภาคการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทางสาขาเครื่องจักรกลเกษตรจึงหาจุดท่ีต้องแก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูลบกพร่องต่างๆ 
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อาจจะเป็นพฤติกรรมของนักศึกษา [2] ซ่ึงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยการศึกษาสาเหตุจากแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
แก้ไขในเรื่องเกรดไม่สมบูรณ์ในวิขาปัญหาพิเศษและจบตามเวลา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสาเหตุของเกรดวิชาปัญหาพิเศษท่ีไม่สมบูรณ์ 
2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ือแก้ไขวิชาปัญหาพิเศษท่ีเกรดไม่สมบูรณ์  

 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื่องปัญหาเกรดไม่สมบูรณ์ การเรียนวิชาปัญหาพิเศษ สาขาเครื่องจักรกลเกษตรโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้วางแผนการดำเนินการศึกษาสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี 

แบบแผนการวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบการใช้แบบสอบถาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการเรียนวิชาปัญหาพิเศษ การ
หาอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยศึกษาจากแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อการเรียนและการจบในภาคการศึกษาน้ันๆ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร จำนวน 50 
คน 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แบบสอบถามปัญหาจากการลงเรียนวิชาปัญหาพิเศษท่ีส่งผลกระทบในการเรียนและไม่จบในภาคการศึกษา 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท 
           ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาเกรดไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษ โดยใช้
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการวางแผนการศึกษา สร้างแบบสอบถามโดยใช้ข้อความท่ีคาดว่าจะเป็นสาเหตุของการเรียน 
วิชาปัญหาพิเศษท่ีทำให้นักศึกษามีเกรดไม่สมบูรณ์ 

1. ข้ันวิเคราะห์ (Analysis) 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดได้ดังน้ี ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2559 - 2561 จำนวน   50 คน 
 1.2 วิเคราะห์ปัญหาของการเรียนวิชาปัญหาพิเศษท่ีมีผลต่อเกรดไม่สมบูรณ์ของนักศึกษา โดยจัดลำดับและหาค่า

ร้อยละ 
2.  ข้ันออกแบบ (Design) 
    ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามและแผนการเรียนเพ่ือทราบปัญหาของนักศึกษาในขณะลงเรียน โดยมีลำดับ
ข้ันตอนการสร้างดังน้ี 

2.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ 
2.2 สร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของนักศึกษาในระดับช้ันปริญญาตรี สาขา    เครื่องจักรกลเกษตร 

จำนวน ๑๐ ข้อ โดยให้นักศึกษาประเมินความคิดเห็นของการทำปัญหาพิเศษ 
2.3 ทำแบบวัดเจตคติท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อท่ีปรึกษางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบแก้ไข 
2.4 ทำแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง 

3.  ข้ันดำเนินการ 
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3.1 ทำแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาตามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเกิดจากการเรียนปัญหาพิเศษของ
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกลเกษตร ปีการศึกษา 2559 – 2561  จำนวน 50 คน เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหานักศึกษาท่ีเกรดไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษ 

          3.2 ดำเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
การดำเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมข้อมูล [4]  

 ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 

 เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 

 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 

 ออกแบบและสร้างแบบสอบถามท่ีจะใช้ในงานวิจัย 

 นักศึกษาทำแบบสอบถาม 

 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 สรุปอภิปรายผล 

 จัดทำรูปเล่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการทำแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาพฤติกรรม 
 4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      4.2.1 การหาค่าร้อยละ [3] 

     ค่าร้อยละ = 
�∗�



�
   

                      เมื่อ  x  =  คะแนนท่ีได้ 
                            N  =  จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาสาเหตุเรื่อง เกรดไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษ ตาม
กำหนดของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี ปีท่ี 4 เพ่ือหาผลจากการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูล เพ่ือหาสาเหตุปัญหาของเกรดไม่สมบูรณ์ 
เพ่ือท่ีจะให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรม จำนวน 10 ข้อ โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2/2559 – 2561 สาขา
เครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน โดยสามารถวิเคราะห์ ผลได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1: ผลการประเมินแบบสอบถามของนักศึกษาถึงสาเหตุ    

ข้อท่ี สาเหตุ จำนวน ลำดับท่ี ร้อยละ / ระดับปัญหา  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

การตั้งช่ือหรือเรื่องของปัญหาพิเศษ 
การตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ระยะเวลาในการทำปัญหาพิเศษ 
การปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน 
การแก้ปัญหาในคณะทำงาน 
การประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ตามแบบ 
การหาข้อมูลต่างๆ 
การสอบปัญหาพิเศษข้ันสดุท้าย 
การทำรูปเล่มให้สมบูรณ ์

14 
10 
8 
12 
23 
16 
23 
16 
16 
10 

6 
8 
10 
7 
1 
3 
1 
3 
3 
8 

28 
20 
16 
24 
46 
32 
46 
32 
32 
16 

 

              จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการแก้ปัญหาเกรดไม่สมบูรณ์ ของ

นักศึกษา ปัญหาท่ีพบมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาท่ีพบมากได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงานและการประดิษฐ์

ให้สมบูรณ์ตามแบบ นักศึกษาเลือก จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 , การแก้ปัญหาในคณะทำงาน การหาข้อมูลต่างๆ การ

สอบปัญหาพิเศษข้ันสุดท้าย นักศึกษาเลือก จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-50 

รูปท่ี 1: ข้ันตอนรวบรวมข้อมูลจัดทำปัญหาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2: นักศึกษาสาขาเครื่องจักรกลเกษตร ข้ึนสอบหัวข้อปัญหาพิเศษ 
 

การอภิปรายผล  
 จากการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสาเหตุเรื่อง เกรดไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 สาขา
เครื่องจักรกลเกษตร ในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 พบว่าแบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 สาขาเครื่องจักรกลเกษตรในเรื่อง เกรดไม่สมบูรณ์
ในวิชาปัญหาพิเศษ ทราบถึงสาเหตุท่ีสำคัญท่ีสุดจนถึงสาเหตุท่ีน้อยท่ีสุดในการทำให้เกรดไม่สมบูรณ์ คือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การทำงาน, การประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ตามแบบ, การแก้ปัญหาในคณะทำงาน, การหาข้อมูลต่างๆ, การสอบปัญหาพิเศษข้ัน
สุดท้าย, การตั้งช่ือหรือเรื่องของปัญหาพิเศษ, การปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา, การตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา, การทำรูปเล่มให้สมบูรณ์
, ระยะเวลาในการทำปัญหาพิเศษ 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาสาเหตุในเรื่อง เกรดไม่สมบูรณ์ในวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา ช้ัน ปีท่ี 4 เป็น

ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียง นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 สาขาเครื่องจักรกลเกษตรเท่าน้ัน อาจได้ผลวิจัยท่ีแตกต่างกัน 
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำการวิจัย กลุ่มนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนเพ่ือได้ข้อมูลละเอียดข้ึน 
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บทสรุป  
            จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือศึกษานักศึกษาสาขาเครื่องจักรกลเกษตรเกรดไม่สมบูรณ์ ลำดับท่ี 1 
คือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำงาน และการประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ตามแบบ นักศึกษาเลือก จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46, 
ลำดับท่ี 3 คือ การแก้ปัญหาในคณะทำงาน, การหาข้อมูลต่างๆ  และการสอบปัญหาพิเศษข้ันสุดท้าย นักศึกษาเลือก จำนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 32, ลำดับท่ี 6 คือ การตั้งช่ือหรือเรื่องของปัญหาพิเศษ นักศึกษาเลือก จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
28, ลำดับท่ี 7 คือ การปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาเลือก จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24, ลำดับท่ี 8 คือ การตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษา, การทำรูปเล่มให้สมบูรณ์ นักศึกษาเลือก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และลำดับท่ี 10 คือ ระยะเวลา
ในการทำปัญหาพิเศษ นักศึกษาเลือกจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
 

กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยเรื่องปัญหาเกรดไม่สมบูรณ์วิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ใน

ปีการศึกษา 2559 - 2561 สำเร็จลุล่วงด้วยดีเน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านท่ีได้
ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของการเก็บข้อมูล เน้ือหาการวิจัย จนระเบียบวิธีการวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง ในการพัฒนาในด้านการ
เรียนการสอนให้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
และ 2) เพ่ือศึกษาระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญ
แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 78 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 มากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลทักษะผู้เรียน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตามลำดับ 2. ระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะ
สำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 มีผลสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากท่ีสุด คือทักษะทางปัญญา รองลงมาคือ ทักษะความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ: ทักษะวิชาชีพ พัฒนาบัณฑิต ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study 1) study the factors that affect the professional skills of 

students from Program in Agro – Industry, and 2) study the professional skills of students from Program in 
Agro – Industry. Consistent with the development of important skills of graduates into the 21st century. 
This research used quantitative An example is the s Students from Program in Agro – Industry Bachelor of 
Science Program in Food Science and Technology consisted of 78 research instrument is questionnaire. 
Data were analyzed by using descriptive statistics, mean, and standard deviation The research results 
revealed that 1. Factors affecting the professional skills of students from Program in Agro – Industry to 
develop important 21st century skills to graduates are the most factors of course. Learning and teaching 
Evaluation skills the students was a minor factor or academic advisors. Factors supporting and developing 
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student and environmental factors and learning support respectively 2.  Professional skills of students 
from Program in Agro – Industry. Consistent with the development of important skills of graduates into 
the 21st century, a positive relationship at the highest level.  A cognitive skill is followed by the skills, 
knowledge, skills, ethics, interpersonal skills and responsibility must be developed.  Numerical and 
analytical skills, communication and information technology, respectively. 
 

Keywords: Professional, Student Development, 21st Century skills 

บทนำ  
การจัดการศึกษา พัฒนาทักษะและผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานในปัจจุบัน มีการแข่งขันท่ีสูงมากกระบวนการ

ศึกษาจึงจำเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ คิดเป็น ปฏิบัติเป็น เรียนรู้ 
ปรับตัวให้ทันกับสภาพสังคม ซ่ึงเป็นประเด็นสำคัญมากกับการศึกษา สถานศึกษาต้องเตรียมพร้อมท้ังด้านทักษะวิชาการ 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
แรงงานต่างประเทศ ซ่ึงกำลังเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ประกอบกับในปัจจุบันทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
skills) ได้กลายเป็นแนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายดา้นการศึกษาท่ีถูกพัฒนา สนับสนุน และเผยแพร่ โดยองค์การต่างๆ ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นวาระทางการศึกษาท่ีสำคัญในปัจจุบัน โดยท่ีแนวคิดทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีเช่ือว่ารูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วงศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเน้นย้ำแต่การเรียนและ
ท่องจําเน้ือหาในสาระวิชาหลัก ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดำรงชีวิตและการทำงานในโลกศตวรรษใหม่ ภายใต้ความท้า
ทายใหม่สำหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น้ัน ตั้งต้นจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ (Learning outcomes) ท่ีจำเป็น
สำหรับศตวรรษท่ี 21 โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” (Skills) ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะในการคิดข้ัน
สูง ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ “เน้ือหา” 
(Contents) ในสาระวิชาหลักและความรู้อ่ืนท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 ผ่านหลักสูตรท่ีมีลักษณะกระชับ (Lean curriculum)
ช่างคิด (Thinking curriculum) และบูรณาการ (Interdisciplinary curriculum) เพ่ือสร้างนักศึกษาท่ีมี“คุณลักษณะ” 
(Characters) อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษท่ี 21 ได้ น้ัน คือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยเหตุน้ี การ
เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ร่วมกันบนฐานคิด “กระบวนการเรียนรู้
สำคัญกว่าความรู้ ” และ “กระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ” โดยใช้ฐานคิด“ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st 
Century skills) เพ่ือรองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที จะเกิดข้ึนกับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21  ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษาและส่งเสริมการผลิตกำลังคนท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลกใน
ศตวรรษที 21 สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งให้นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเน่ือง) ได้ใช้ความรู้ และทักษะท่ีได้รับจากการเรียนในสาขาต่างๆ มา
ประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นช้ินงานหรือนวัตกรรมท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์วิจัยในระดับพ้ืนฐานท่ีไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน ซ่ึงเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเน่ือง) ให้เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ 
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา จะไม่บรรลุผลสําเร็จได้เลยหากขาดปัจจัยหลายๆด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียนการ
สอน  การประเมินผลทักษะผูเ้รียน และปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ท่ีจะหลอมรวมให้เกิดการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ถึงเวลาแล้วท่ีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการ
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เรียนรู้ และเปลี่ยนวิธีการพัฒนา ทำอย่างไรให้ให้กระบวนการจัดการศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะวิชาท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 ในด้านการออกแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มีการเตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษามีระบบการท่ีเช่ือมโยงกันส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ การพัฒนาจะต้องมี
ความเป็นพลวัตร (Dynamic) ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษน้ีจะต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือทำลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถ
สร้างความรู้จากสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติสามารถนำความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และเตรียมตัวเพ่ือการใช้ชีวิตในโลกท่ีเป็นจริง 
ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถร่วมมือกับโครงงานต่างๆ กับนักศึกษาต่างสาขาต่างสถาบันท้ังในและต่างประเทศคุณภาพของ
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการทำงาน และมีทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว  

 ดังน้ัน สิ่งท้าทายในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจำเป็นต้องพัฒนาท้ังระบบ เพ่ือ
นักศึกษาได้ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เตรียมพร้อมท่ีจะท้าทายจากกระแสโลก ปัจจัยท่ีต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายคือ คุณภาพของคน ในปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการท่ีทำให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นท่ีต้องเรง่ดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบัณฑิตให้มีคณุภาพเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ
ท่ีจะสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษาจะต้องบูรณาการกับบทเรียน
สภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน สังคม การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไปจึง
เป็นสิ่งท่ีต้องตระหนักและให้ความสำคัญเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการแบบเดิมท่ีเน้นเฉพาะวิชาความรู้ไม่ได้ เพราะนอกจากการมีความรู้ในวิชา
หลักแล้วจะต้องเรียนรู้ 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีทิศทางการดำเนินงานตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความชำนาญด้านทักษะวิชาชีพ มีความรู้ เจนจัดทางภาษา มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ทักษะ 
มีเหตุผล มีความเป็นระเบียบวินัยในตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ อย่างมีความสุข รู้จักใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาตนเองสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกท้ังนโยบายของรัฐท่ีผลักดันการพัฒนาผลผลิตด้านอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางด้านกำลังคน สิ่งเหล่าน้ีนำไปสู่ ความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของแนวความคิดท่ีผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา โดยศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และศึกษาระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 ท้ังน้ีผลการศึกษาจะเป็นแนวทางในการสนับสนุน
และเสริมแรงด้านปัจจัยให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย วางแผน
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในข้ันต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  

2) เพ่ือศึกษาระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่

ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะ

สำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21” ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
1) ขอบเขตทางวิชาการ ทำการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

และศึกษาระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะ

สำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 

2) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

3) ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 78 คน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะ

สำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21”  ในครั้งน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพ และระดับทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
บัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ปัจจัย ทักษะจากการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมจากกรอบความคิดแห่งทักษะศตวรรษท่ี 21 มาใช้ใน
การพัฒนาแนวทางการประเมินปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพ ตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 อันเป็นกลไก
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมในการเผชิญกับโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ไปตลอดชีวิตโดยกำหนดเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุ  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ  ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผลทักษะผู้เรียน และปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      

2) ตัวแปรตาม คือ ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
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 ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 

การวิจัยน้ีใช้การศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพ และระดับทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตอบคำถามหลักของการศึกษาวิจัย ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการในการ
ดำเนินการศึกษาดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

ทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
1. ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม 
2. ทักษะความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
     ความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

1. ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ   

2. ปัจจัยด้านการส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

3. ปัจจัยด้านหลักสตูร การเรยีนการ
สอน  การประเมินผลทักษะผู้เรยีน 

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้      

การพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
 
 

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ   
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1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่   

- นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร ช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 

- นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอน ช้ันปีท่ี 3 และช้ันปีท่ี 4 

  กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Accidental sampling) เป็นการสุ่ม

จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน จำนวน 78 คน  
 

2)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1) การสร้างเครื่องมือ 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีข้ันตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาขอบเขตของเน้ือหาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับการ

จัดการความรู้และการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำมาสร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม 
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

2. ร่างแบบสอบถามข้ันต้น เพ่ือกำหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตของเน้ือหาตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยท่ีศึกษา 

3. นำแบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยใช้วิธีการหาความเท่ียงตรง และการใช้ภาษา 
(Wording) และด้านอ่ืนๆ  

4. เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว จึงนำไปใช้เป็นแบบสอบถาม
ท่ีสมบูรณ์ต่อไปได้ 

5. นำแบบสอบถามไปจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
เกษตรตามจำนวนท่ีกำหนดไว้ 

3.2) ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ตอน มี

รายละเอียดดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ตอนท่ี 3 ระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ตอนท่ี 4: ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 

 เกณฑ์การตัดสินใจเลือกการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากท่ีสดุ 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังน้ี 
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5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/ระดับทักษะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/ระดับทักษะ อยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/ระดับทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/ระดับทักษะ อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น/ระดับทักษะ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
*  โดยแปลผลเป็นระดับใช้เกณฑ์ดังน้ี  
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงว่า อยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงว่า อยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงว่า อยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แสดงว่า อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยเข้าทำการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 78 

ฉบับ  พร้อมกับขอรับคืน แล้วนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม แล้วมาทำการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก โดยให้คงเหลือ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์สามารถนำไปวิเคราะห์ได้  และผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) เพ่ือหาค่าคะแนนรวม หรือหาค่าเฉลี่ยของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานจากการนำการจัดการความรู้มาใช้  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
3. การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการวิจัย  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
      ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี  สอบถามเก่ียวกับ 
เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุ  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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    ตารางท่ี 1  จำนวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวนคน ค่าร้อยละ 
1.   เพศ 
 ชาย 12           15.38 
  หญิง 66 84.62 
 Total(รวม) 78 100.00 
 2.  สถานภาพ 
 นักศึกษา 78 100.00 
 Total (รวม) 78 100.00 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวนคน ค่าร้อยละ 
3.   ช่วงระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 6 7.69 
 ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 2 11 14.10 
 ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 9 11.54 
 ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 17 21.79 
 ปริญญาตรี เทียบโอน ช้ันปีท่ี 3 11 14.10 
 ปริญญาตรี เทียบโอน ช้ันปีท่ี 4 24 30.77 
 Total (รวม) 78 100.00 
4.  อายุ 
 ต่ำกว่า 15 ปี 0 0.00 
 16 – 20 ปี  67 85.90 
 21 – 30  ปี 11 14.10 
 Total (รวม) 78 100.00 

 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
จำนวน 78 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ระดับการศึกษาปริญญาตรี เทียบโอน ช้ัน
ปีท่ี 4 จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และมีอายุในช่วง 16-20 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 85.90 
 

2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของ 
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ x̄ S.D 

1. ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 4.55 0.71 
2. ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.48 0.76 
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3. ปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผลทักษะผูเ้รยีน 4.68 0.66 
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิง่สนับสนุนการเรียนรู้   4.47 0.78 

โดยภาพรวม 4.55 0.73 

  
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 2 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยรวมค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผลทักษะผู้เรียน ( X =4.68, S.D. = 0.66) 
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัจจัยท่ีรองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.55 
(0.71) ปัจจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.48 (0.76) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.47 (0.78) ตามลำดับ 
 

3) การวิเคราะห์ระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย แลค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถและทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขา 
อุตสาหกรรมเกษตร  

 
 
 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางท่ี 3 โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับทักษะวิชาชีพของ

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยรวมค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือทักษะทางปัญญา ( X =4.52, S.D. = 0.65) 
 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทักษะความรู้ มีระดับความคิดเห็นท่ีส่งผลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51 (0.70) 
รองลงมาคือ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.36 (0.80) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยท่ี 4.34 (0.73) และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา มี
ค่าเฉลี่ยท่ี 4.33 (0.80) ตามลำดับ 
 

การอภิปรายผล   
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม

เกษตรเพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

ระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร x ̄ S.D 

1.  ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม 4.36 0.80 

2.  ทักษะความรู้ 4.51 0.70 

3.  ทักษะทางปัญญา 4.52 0.65 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 4.33 0.80 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.34 0.73 

โดยภาพรวม 4.41 0.74 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านหลักสูตร การ
เรียนการสอน  การประเมินผลทักษะผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้อง ชาญณรงค์ ลักษรียนาวิน และคณะ (2560) พบว่า การประเมินผล
ทักษะผู้เรียนเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะวิชาชีพ เช่นเดียวกันกับเบญจวรรณ ศรีคำนวล  และคณะ (2560) ท่ีพบว่าปัจจัยด้าน
หลักสูตรและวิธีสอนส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจัยรองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สอดคล้องกับสอดคล้องกับ 
พุทธชาด เกตุหิรัญ (2555) ท่ี พบว่าพฤติกรรมการสอนของครูส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ประกอบด้วย นโยบาย ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการสอน การฝึกอบรม ปฏิบัติการสอน นิเทศติดตาม และการจูงใจ ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับ Ogbuanya, T.C. & Chukwuedo, S.O. 
(2017) ท่ีพบว่าการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้ระบบการให้คำปรึกษาอาชีพสามารถใช้ในการพยากรณ์ทักษะอาชีพ และรูปแบบ
การฝึกอบรมอาชีพเป็นปัจจัยท่ีปรับทักษะด้านอาชีพ  

  ระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า 1.ทักษะทางปัญญา และทักษะความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2552) ท่ีกำหนดว่าคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ประกอบด้วย ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทักษะด้านความรู้ หมายถึงมีองค์ความรู้ในสาขาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ รวมท้ังตระหนัก
ถึงงานวิจัยในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ในหลักสูตรท่ีเตรียมนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติงาน
วิชาชีพนักศึกษาจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงให้ทันตามกาลเวลา
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

บทสรุป  
 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาเพ่ือทราบถึง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทักษะวิชาชีพและระดับทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตสู่ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงจากผลการศึกษา พบปัจจัยด้านหลักสูตร การเรียน
การสอน  การประเมินผลทักษะผู้เรียน มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทักษะปัญญาและทักษะ
ความรู้ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด การศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางการพัฒนาระดับทักษะวิชาชีพ สนับสนุนและเสริมแรง
ด้านปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เพ่ือให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและการศึกษาวิจัยในข้ันต่อไป 
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ขอขอบคุณ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสุรินทร์ และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามจนทำให้
งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-62 

เอกสารอ้างอิง  
 
ชาญณรงค์ ลักษรียนาวิน ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ และปทีป เมธาคุณาวุฒิ. ( 2560). “การพัฒนาโลกเสมือนเพ่ือเสริม    

ทักษะท่ีจำเป็นต่อการทำงานของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทย.” วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 11, 2      
(พฤษภาคม-สิงหาคม): 254-270. 

เบญจวรรณ ศรีคำนวล ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง. (2560).  “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.” วารสาร Veridian 
e-Journal. 10, 2. (พฤษภาคม-สิงหาคม). 2535-2548. 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2557). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง 
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พุทธชาติ เกตุหิรัญ. (2555). “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูท่ีส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนใน 

วิท ย าลั ย อ า ชี ว ศึ กษ า .” วิท ย า นิ พ น ธ์ก าร ศึ กษ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส าข า วิช า เท ค โน โล ยี ท า งก าร ศึ ก ษ า                     
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ( 2552). กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. เอกสาร 
_________ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ: การพัฒนา รายละเอียดของหลักสูตรและ 
_________รายวิชาให้มีคุณภาพ 30 กันายายน – 2 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ. 
Ogbuanya,  T.C.   &  Chukwuedo,  S.O.   (2017) .   “ Career-training  mentorship  intervention  via  the 
_________Dreyfus  model:  Implication  for  career  behaviors  and  practical  skills  acquisition  in  
_________vocational electronic technology.” Journal of Vocational Behavior.  103: 88-105. 
Slavin, Robert E. (1990 ). Cooperative Learning : Theory, Research and Practice. New Jersey : Prentice - 
_________Hall. 
Treleaven, L. &Voola, R.  ( 2008) .  “ Integrating the development of graduate attributes through    
_________constructive alignment.” Journal of Marketing Education. 30(2), 160-173.   
WHO. (1994). Life skill education in schools.Geneva : World Health Organization/Division of Mental  

Health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-63 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการพัฒนาการแนะแนวนักเรียน 
ของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

Data Analysis for The Development of a Student Guidance of The 
Department of Computer Technology 

 

สุหรรษา ใจหนึ่ง*1   ศักด์ิชาญ เหลืองมณีโรจน์2   อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล3  ณัฐพงษ์ ม่ิงพฤกษ์4   
และวาทการ มูลไชยสุข5  

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์12345 
ผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : saandruy2558@gmail.com*  

 

บทคัดย่อ  
 

ปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสิ่งท่ีจำเป็นเพ่ือใช้ในการประกอบการจัดสินใจขององค์กร ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงได้
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประกอบและพัฒนาการแนะแนวการศึกษาต่อ และศึกษาศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกสาขาวิชา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ท้ัง 3 หลักสูตรของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องมือท่ีใช้วิจัย ได้แก่แบบสอบถามออนไลน์ 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า มีผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน 36 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สุรินทร์ และมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวิทย์-คณิต) และศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (4 ปี) โดยรู้จักสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากรุ่นพ่ีเป็นผู้แนะนำมา ด้วยเหตุผลท่ีอยากจะมาเรียนสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คือต้องการอาชีพท่ีมั่นคง จากองค์ประกอบท่ีสำคัญเหล่าน้ีสามารถนำข้อมูลเหล่าน้ีไปกำหนดยุทธวิธีในการแนะ
แนวการศึกษาในภาคเรียนต่อไป และทำให้สามารถแนะแนวได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ข้อมลู การแนะแนว 
 
Abstract  

Current data analysis is necessary for the decision making of the organization.  Therefore, this 
research had analyzed the data of students in the department of computer technology for use in the 
development of overall strategy and development of further education guidance according to factors that 
affect the selection of programs. The sample group used in this research is 1st year students enrolled in 
the first semester of the academic year 2019 for all three courses in the department of computer 
technology.  Research tools Including online questionnaires were used to analyze the data as a 
percentage. The research results found that there were 36 people filling out the questionnaires, most of 
them living in Surin province and have educational qualifications at Mattayomsuksa 6 ( Science-
Mathematics) and mostly prefer to study bachelor of Industrial Education (4 years) by knowing computer 
technology from seniors as a guide. For reasons of wanting to study computer technology, a stable career 
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showed these important components.   This information can be used to formulate strategies for 
educational guidance in the next semester and able to guide in the target group more efficient. 
 

Keywords: Data analysis, development student guidance  

 
 

บทนำ  
 ปัจจุบันมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดข้ึนเป็นจำนวนมาก ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้แต่

ละหน่วยงานมีการพยายามท่ีจะพัฒนาองค์กรของตนเพ่ือท่ีจะรองรับกับสภาพการแข่งขันท่ีเกิดข้ึน โดยมีการสร้างแรงจูงใจท่ี
จะให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันของตนด้วยกลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
สถาบันอุดมศึกษายังเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชนน้ัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับรู้ความคาดหวัง ความต้องการ ความ
จำเป็น และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมและชุมชนท่ีมีต่อสถาบันท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือจะนำมาเป็นส่วน
หน่ึงของการวางแผนดำเนินงานและการจัดกิจกรรมให้สนองตอบต่อสังคมในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตามพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน ๆ (สงบ,2544) การแนะแนวทางการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีส่งเสริม กระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจ (ภาวิดา,2558)       
เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ ท้ังน้ีในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 หรือเทียบเท่า ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีหลากหลายทางเลือก จะเห็นได้จากท่ัวประเทศมี
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด จำนวน 173 แห่ง ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกำกับของรัฐ 80 แห่ง, สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 71 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 21 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาสังกัดอ่ืนๆ  9 แห่ง (สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
,2561) ท้ังน้ียังไม่รวมวิทยาเขตท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรนิทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ โดยมีนโยบายการจัด
การศึกษาคือ  มุ่งมั่นสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคม อีกท้ังยังพันธกิจในจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, 2562) 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเปิดสอนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้จัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและเทียบโอน)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพบว่านักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาต่อส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, 2562) ปัจจุบันสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีประสบปัญหาจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนต่อได้ลดลงอย่างต่อเน่ืองตลอดสี่ปีท่ีผ่านมา 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นภาวะวิกฤติท่ีสาขาจำเป็นจะต้องวางแผนกลยุทธ์เพ่ือออกแนะแนว และสร้างแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มเป้าหมาย
สนใจในสาขาให้มากข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถดำรงภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการของการตรวจสอบข้อมูล(เยาวลักษณ์ และโสภณ,2559)ทำ ความสะอาดข้อมูล
และการสร้างแบบจำลองข้อมูลโดยมีเป้าหมายในการค้นหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แจ้งข้อสรุปและสนับสนุนการตัดสินใจ  ซ่ึงใน
โลกธุรกิจปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทในการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนและช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรดำเนินงาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนด้านการศึกษาได้นำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและช่วยใน
การตัดสินใจ ซ่ึงเห็นได้จากงานวิจัยของ (สุพัฒน์กุล,2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเก่ียวกับตัวแบบและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือก
แผนการเรียนและความสามารถในการศึกษาในแผนการเรียน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าตัวแบบท่ีได้พัฒนาข้ึนสามารถบ่งบอกได้ว่า
ปัจจัยใดมีผลต่อการเลือกแผนการเรียนของนักเรียน และยังพบว่ารายวิชาพ้ืนฐานในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและผลการ
เรียนมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียนของผู้เรียน 

ในแต่ละปีทางคณะได้มีการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เช่นประวัตินักศึกษา ท่ีประกอบด้วย ข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ตลอดจนผลการเรียน เป็นต้น แต่ข้อมูลเหล่าน้ีถูกไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
เพียงแต่เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลเท่าน้ัน ดังน้ันสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้ศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทำการค้นหา
ตัวแปรท่ีสำคัญท่ีผู้เรียนตัดสินใจมาเรียนในสาขาเพ่ือการออกแนะแนวการศึกษาของสาขาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งน้ีคือเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
จุดประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ  
1) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์จำนวน 16 ข้อ 
2) ข้ันตอนในการดำเนินงาน มีดังต่อไปน้ี 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ตลอดจนรวบรวมข้อมูลท่ีจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์จาก
ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เน่ืองจากข้อมูลของนักศึกษามี
จำนวนมากจึงจำเป็นต้องเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเท่าน้ัน โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ
นักศึกษาท่ีข้ึนต้นด้วยรหัส 62 ท่ีสังกัดสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี   

2.2 ออกแบบแบบสอบถาม โดยวิจัยคำถามจำนวน 16 ข้อ เป็นคำถามแบบปลายปิด 
 2.3 สร้างแบบสอบถามด้วยกูเก้ิล ฟอร์ม (Google form) เพ่ือประหยัดงบประมาณและลดปริมาณการใช้

 กระดาษ 
 2.4 ช้ีแจงวิธีการกรอกแบบสอบถามบนกูเก้ิล ฟอร์ม (Google form) ให้กับผู้ใช้ 
 2.5 กำหนดให้ผู้ใช้ลงมือทำแบบสอบถาม 10 นาที 
 2.6 รวบรวมข้อมูลและแปลผลข้อมูล โดยใช้สถิติการหาค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัย  
1. จังหวัดท่ีสำเร็จการศึกษา 
จากกลุ่มตัวอย่างมีผู้กรอกแบบสอบถามจำนวน 36 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปี ท่ี  6 และจบจากสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 55.6)  
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รองลงคือจังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 22.2) จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 19.4) และจังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 2.8) ตามลำดับ 
รายละเอียดดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1:  จังหวัดท่ีสำเร็จการศึกษา 

  

2. จำนวนผู้สมัครโดยแยกตามหลกัสูตร 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม สามารถแบ่งตามหลักสูตรท่ีเข้ามาศึกษาต่อ (รายละเอียดดังรูปท่ี 2) โดยได้

ดังต่อไปน้ี  
1) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (ร้อยละ 42.9) 
2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) (ร้อยละ 22.9) 
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 25.7) 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 8.6) 
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รูปท่ี 2:  สัดส่วนหลักสตูรท่ีนักศึกษาสนใจสมคัร 
 

3. ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อท่ีสาขา 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม พบว่าผู้เรียนท่ีเข้าศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 สายวิทย์-คณิต (ร้อยละ 44.4) เป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 25) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 6 สายศิลปะ (ร้อยละ 11.1)  
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาช้ันปีกท่ี 6 อ่ืนๆ (ร้อยละ 8.6) ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้า (ร้อยละ 5.45)  
และระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 5.4) ตามลำดับ รายละเอียดดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3: ระดับการศึกษาของนักเรยีนท่ีสนใจมาเรียนหลักสตูรของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
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 4. ปัจจัยท่ีผู้เรียนรู้จักทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม พบว่านักศึกษารู้จากสาขาคอมพิวเตอร์จากรุ่นพ่ีแนะนำมา (ร้อยละ 45.5) 

เป็นอันดับแรก และรองลงมาคือ คุณครูท่ีโรงเรียน  (ร้อยละ 30.3) อาจารย์ท่ีสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแนะแนว  
(ร้อยละ 27.3) เว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 21.2) เพ่ือน (ร้อยละ 12.1) ป้ายรับสมัครหน้ามหาวิทยาลัย  
(ร้อยละ 6.1) เฟสบุ๊คสาขา (ร้อยละ 6.1) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 1) ตามลำดับ รายละเอียดดังรูปท่ี 4 
 

 

 
รูปท่ี 4: ปัจจัยท่ีผู้เรียนรูจั้กทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

 
 5. ปัจจัยท่ีผู้เรียนเลือกศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

จากกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถาม ปัจจัยท่ีผู้เรียนเลือกศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ปัจจัยแรกคือความ
ต้องการอาชีพท่ีมั่นคง (ร้อยละ 46.4) สถานท่ีเรียนอยู่ใกล้บ้าน (ร้อยละ 35.7) ต้องการอาชีพท่ีรายได้สูง (ร้อยละ 28.5) 
ช่ือเสียงของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 19.6) การหางานง่าย (ร้อยละ 14.2) ค่าเล่าเรียนราคาถูก (ร้อยละ 10.7) 
เหตุผลอ่ืนๆ (ร้อยละ 3.5) ตามลำดับ รายละเอียดดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 5: ปัจจัยท่ีผู้เรียนเลือกศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 

การอภิปรายผล  
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนท่ีตัดสินใจมาเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มา

จากจังหวัดสุรินทร์ ดังน้ันควรแนะแนวการศึกษาภายในจังหวัดสุรินทร์เป็นอันดับแรก นอกจากน้ีจำนวนผู้เรียนท่ีตัดสินใจมา
เรียนกับทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังคงประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลายและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

2) ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
      จากการศึกษาปัจจัยและแนวโน้มผู้เรียนมาศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท้ังน้ีเพราะต้องการงานท่ีมั่นคง

มากกว่าปัจจัยอ่ืน ทางสาขาจึงควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัจจัยสองตัวน้ี แทนการออกแนะแนวเพียงอย่างเดียวหรือแนะแนว
ในภาพกว้าง นอกจากน้ีผู้เรียนส่วนใหญ่ตัดสินใจมาเรียนกับทางสาขาปัจจัยหลักเกิดจากการแนะนำของรุ่นพ่ีและอาจารย์เป็น
หลัก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรุ่นพ่ีและอาจารย์สามารถให้ข้อมูลหลักสูตรได้ถูกต้อง 

 

บทสรุป 
การเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งท่ีจำเป็นอย่างยิ่งทำให้ช่วยในการบริหารการ

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีได้มาจะกลายเป็นองค์ความรู้ ท่ีจะช่วยการแนะแนวของทางสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในแต่ละปีมีประสิทธิภาพและทำให้งานตรงเป้าหมายมากข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างกำไรจากงานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาฟาร์ม 
กลุ่มตัวอย่างคือ ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 ฟาร์ม ประกอบด้วยฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและ
การออกแบบ ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ ฟาร์มสาขาประมง และฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทำการเลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ข้อมูลทางการเงินช่วงปี 2559 -2561 ซ่ึงเป็นผลการดำเนินงานของฟาร์ม การศึกษาน้ีได้ทำ
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนกำไรสุทธิ และร้อยละของแนวโน้มความสามารถในการทำกำไร ผลการวิจัย 
พบว่า การดำเนินงานของงานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ ในช่วง 3 
ปี ได้รับผลกำไรสุทธิทุกปี นอกจากน้ีแนวโน้มความสามารถในการสร้างกำไรมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ฐาน ดังน้ันงานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ จึงเป็นงานฟาร์มท่ีควร
ได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในอนาคตและสร้างกำไร งานวิจัยน้ีแสดงให้ทราบว่าการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้าง
กำไรเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางการเงินของคณะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

คำสำคัญ: การสร้างกำไร การจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์การเงิน 

 

Abstract  
 The present research purposely was undertaken to analyze profitability earned from farm 
activities of the Faculty of Agriculture and Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin 
campus, for making information available for executive decision-making on farm development. Samples 
are 4 farms of the faculties including plant science, textile and design farms, animal science, fishery 
science, as well as agro-industry. Sampling adopted was specific sampling method. Data collection was 
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conducted on financial data on farm activity outputs during 2016-2018. Data analysis methods included 
financial ratio, net profit ratio as well as percentage of profitability trend. Research results show that the 
agro-industry, plant science as well as textile and design could be operated with profits during this 3-year 
period.  There also was an increasing trend in profit making during such period in comparisons to the 
based year.  Therefore these three farms should be supported to create value-added and profit in the 
future. The present research highlights that analysis on profitability is considered important for business 
planning to efficiently and effectively operate in accordance to financial strategies of the faculty. 
 

Keywords: Profitability, Farm management, Financial Analysis 

 

บทนำ   

การจัดการฟาร์ม เป็นการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนอันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยหลายอย่างท่ีเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ การข้ึนลงของ
ราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนความต้องการและการแข่งขันในการผลิตสินค้าเกษตร ดังน้ัน ความจำเป็นในการจัดการหรือการ
ตัดสินใจน้ันจึงมีความสำคัญ หากการจัดการไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดการขาดทุนหรือเสียหายได้            
ถ้ามีการจัดการท่ีดี ตัดสินใจท่ีถูกต้องก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ หมายความว่ามีความเสียหายน้อยท่ีสุด หรือมีความเสี่ยง
น้อยแต่ได้ประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังน้ีเพ่ือมุ่งเน้นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในฟาร์ม เช่น ทรัพยากรท่ีดิน ทุน 
และแรงงาน เป็นหลัก   

นักวิจัยหลายกลุ่มให้ความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร (Velury, Jenkins., 2006) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสถาบันกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน พบว่าในการวัดคุณภาพของกำไร
น้ัน ใช้การพยากรณ์มูลค่าในอนาคตหรือมูลค่าในอดีตเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับคุณภาพกำไรเพ่ือการ
ตัดสินใจลงทุน (Halimanhton et al. 2014)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์สบู่ เครื่องหอม 
เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ โดยการใช้อัตราส่วนทางการเงินวัดผลการดำเนินงานของกิจการ (เกษรี, 2558) ได้
ศึกษาการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินในการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเพ่ือทราบถึง
ฐานะและความมั่นคงของกิจการใช้ในการตัดสินใจลงทุน (โสภณ, 2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการทำกำไร และประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินด้านท่ีแสดง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิของกิจการ อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน บ่งช้ีถึงฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการ
ทำกำไรของกิจการผู้บริหารสามารถทราบถึงศักยภาพ การบริหารงานท่ีผ่านมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานท่ีจะลดความเสี่ยงและ สร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีสว่นได้สว่นเสียของกิจการน้ันได้อย่างเหมาะสม และใน (เนตรวดี, 
2561) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของผลติภัณฑ์มะพร้าว เพ่ือการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : วิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปมะพร้าวอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอนาคตและวิสาหกิจ
ชุมชนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนทุนกลับคืนมาในสัดส่วนท่ีสูง อีกท้ังการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการสร้างกำไรของงานฟาร์มคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงมีฟาร์ม 4 สาขาได้แก่ ฟาร์มสาขา
พืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ ประกอบด้วย 1.แผนกนาข้าว-โรงสี 2.แผนกเห็ด 3.แผนกเรือนเพาะชำ 4.แผนกสวนผัก 5. 
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แผนกพืชไร่ 6.แผนกไม้ดอก 7.แผนกไม้ผล 8.แผนกหม่อนไหม 9.แผนกปุ๋ยหมัก 10.แผนกอ่ืนๆ ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1 แผนกสุกร 2 แผนกไก่เน้ือ 3.แผนกไก่ไข่ 4 แผนกโคนม 5 แผนกโคเน้ือ 6.แผนกกระบือ 7.แผนกแพะแกะ 8.
แผนกพืชอาหารสัตว์ 9.แผนกไก่พ้ืนเมือง ฟาร์มสาขาประมง ประกอบด้วย 1.แผนกเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ 2.แผนกเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.
แผนกสัตว์น้ำสวยงาม 4.แผนกอ่ืนๆ ฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 1.แผนกผลิตภัณฑ์ขนม 2.แผนกผลิตภัณฑ์
เน้ือ 3.แผนกผลิตภัณฑ์อาหาร 4.แผนกอ่ืนๆ โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กระบวนวิชา ฝึกให้นักศึกษาต้องมีการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจเรื่องระบบการทำฟาร์มเพ่ือออกไปเป็น
ผู้ประกอบการเริ่มต้นตัง้แต่ การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์การเตรียมปัจจัยการผลิตตา่งๆ การดูแลรักษาในระบบเกษตรประณตี และ
การใช้จุลินทรีย์ ตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านตลาดเพ่ือจำหน่าย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษา ผลกำไร-ขาดทุนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
2. เพ่ือวัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
3. เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ใน

การตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

ระเบียบวิธีการวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างกำไร 
โดยเครื่องมือทางการเงินท่ีใช้ คือ อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เพ่ือการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของ 
งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีวิธีการดำเนินการ 
วิจัย ดังน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวัดความสามารถในการทำกำไรครั้งน้ี  ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของงานฟาร์มคณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็น ข้อมูลทางการเงินประจำปีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยศึกษาผลการดำเนินงานประจำปีช่วงปี 2559-2561 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2559;2560;2561) มาคำนวณเพ่ือวัดความสามารถในการทำกำไร 
ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ข้อมูลทางการเงินงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ ในช่วงปี 2559 - 2561 
 

ฟาร์ม 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายได้ กำไร
(ขาดทุน) 

รายได้ กำไร 
(ขาดทุน) 

รายได้ กำไร 
(ขาดทุน) 
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พืชศาสตร์ สิ่งทอฯ 
   

968,764.00  
      

39,507.51  
1,379,815.0

0  
    

491,841.25  
1,142,276.5

0  
     

357,228.14  

สัตวศาสตร์ 
2,130,216.0

0 
97,049.89 

3,146,847.0
0 

- 
2,212,611.5

1 

3,927,250.0
0 

237,473.00 

ประมง 204,867.00 
-  

31,653.00 
130,928.00 

-     
31,772.00 

65,439.00 
-   

12,961.00 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เกษตร 

69,730.00 69,730.00 182,015.00 112,077.00 19,850.00 6,208.00 

รวมท้ังสิ้น 
3,373,577.0

0 
174,634.40 4,839,605.0

0 
-

1,640,465.2
6 

5,154,815.5
0 

587,948.14 

 
ท่ีมา : แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้นำแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินเพ่ือวัดความสามารถในการทำ

กำไร และวัดแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฟาร์มคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ 2 วิธี ดังน้ี 

1. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นวิธีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของกิจการ สามารถ
เปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน เพ่ือช่วยกิจการ นักลงทุน และเจ้าหน้ี เพ่ือทำการตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด 
ดังน้ันการตัดสินใจลงทุนจึงเริ่มจากการประเมินผลการดำเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ตามแนวคิดของ 
นุชจรี พิเชฐกุล (2560) เลือกใช้วิธีการคำนวณวัดความสามารถในการทำกำไร 2 วิธี ดังน้ี 

1.1 อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร
สุทธิของกิจการว่าเป็นอัตราส่วนเท่าใดของรายได้จากการขายและยังแสดงถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆได้ดีอีกด้วย 
 

สูตรการคำนวณ อัตรากำไรสุทธิ   = 
กำไรสุทธิ 

X 100 
รายได ้

1.2. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) เพ่ือดูแนวโน้มหรือทิศทาง
ของรายการผลการดำเนินงาน ใช้ข้อมูลทางการเงิน 3 ปีข้ึนไป ผลลัพธ์ท่ีได้ผู้วิเคราะห์สามารถสรุปเป็นข้อคิดเห็นของตนเองว่า
แนวโน้มทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร อีกท้ัง ยังสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได้อีกด้วย ตามแนวคิดของเพชรี ขุมทรัพย์ (2559) 

 

   สูตรการคำนวณ การวิเคราะห์ทางการเงินวิธีแนวโน้ม  = 
รายการท่ีวิเคราะห์ – รายการปีฐาน 

X 100 
รายการปีฐาน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ซ่ึงเป็นผลการดำเนินงานประจำปี ช่วงปี 2559-2561 ใช้สำหรับศึกษา

ผลกำไร-ขาดทุนงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และใช้
ในการคำนวณอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) สำหรับวัดความสามารถในการทำกำไร และใช้ผลลัพธ์จากการ
คำนวณการวัดความสามารถในการทำกำไรมาคำนวณอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) สำหรับ
วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรเพ่ือให้ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

 

วิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร เพ่ือการตัดสินใจ

ของผู้บริหารในการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงการวิเคราะห์จะครอบคลุมถึง 
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) และการวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) 

 
ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาผลกำไร-ขาดทุนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

1. ผลการศึกษากำไร-ขาดทุนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จากตารางท่ี 1 พบว่า รายได้งานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบและสาขาสัตวศาสตร์ มี
รายได้มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายแล้วทำให้มีกำไร
(ขาดทุน) สุทธิบ้างในบางปี ส่วนสาขาประมงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้  ทำให้ขาดทุนสะสมทุกปี และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
มีผลกำไรทุกปี 

2. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดังตารางท่ี 2 ผลการคำนวณอัตราส่วนวัดความสามารถ
ในการทำกำไรงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงปี 
2559 - 2561 
 
ตารางท่ี 2 : ผลการคำนวณอัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไรงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงปี 2559 - 2561 

ฟาร์ม 
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (เปอร์เซ็น) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
พืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ 4.08  35.65  31.27  
สัตวศาสตร์ 4.56  (70.31) 6.05  
ประมง (15.45) (24.27) (19.81) 
อุตสาหกรรมเกษตร 100.00  61.58  31.27  
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J-76 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) งานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการ

ออกแบบในปี 2559 มีกำไรสุทธิ คิดเป็น 4.08% จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ 
ในปี 2560 มีกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิคิดเป็น 35.65% และในปี 2561 มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2560 โดย
มีกำไรสุทธิคิดเป็น 31.27% งานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ในปี 2559 มีกำไรสุทธิคิดเป็น 4.56% จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งาน
ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์  ในปี 2560 ขาดทุนสุทธิสูงสุดคิดเป็น 70.31%  และในปี 2561 มีกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2560       
คิดเป็น 6.05% ส่วนงานฟาร์มสาขาประมง ในปี 2559 ขาดทุนสุทธิ 15.45% จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มสาขา
ประมง ในปี 2560 ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็น 24.27 % และในปี 2561 ขาดทุนต่อเน่ือง คิดเป็น 19.81% และงาน
ฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในปี 2559 มีกำไรสุทธิคิดเป็น 100% จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร ในปี 2560 มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 61.58%  และในปี 2561 มีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2560 คิดเป็น 
31.27%  
 
ตารางท่ี 3 : ผลการคำนวณแนวโน้มอัตราส่วนกำไรสุทธิ งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงปี 2559 - 2561 
 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า แนวโน้มอัตราส่วนกำไรสุทธิ งานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ ในปี 2559 มี

แนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 85.99% ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม ในปี 2560 มีแนวโน้ม
กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีฐานคิดเป็น 74.47% และในปี 2561 มีแนวโน้มกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีฐานคิดเป็น 26.72% งานฟาร์ม
สาขาสัตวศาสตร์ในปี 2559 มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 138.75% ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งาน
ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ ในปี 2560 มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 783.44% และในปี 2561 มีแนวโน้มกำไรสุทธิ
ลดลงจากปีฐานคิดเป็น 194.82% งานฟาร์มสาขาประมง มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 242.50% ของรายได้
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มสาขาประมง ในปี 2560 มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 243.04% และในปี 
2561 มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงจากปีฐานคิดเป็น 158.35% งานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวโน้มกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน
จากปีฐานคิดเป็น 1,078.47% ของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตรในปี 2560 มีแนวโน้ม
กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีฐานคิดเป็น 1,794.15% และในปี 2561 มีแนวโน้มกำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีฐานคิดเป็น 4.92%  
 
 
 
 

สาขาวิชา 
แนวโน้มอัตราส่วนกำไรสุทธิ (เปอร์เซ็น) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
พืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ (85.99) 74.47  26.72  
สัตวศาสตร์ (138.75) (783.44)  (194.82) 
ประมง (242.50) (243.04) (158.35) 
อุตสาหกรรมเกษตร 1,078.47  1,794.15  4.92  
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J-77 

การอภิปรายผล 
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากการศึกษาผลกำไร-ขาดทุนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและสาขาสัตวศาสตร์ทำรายได้ให้
ฟาร์มมากท่ีสุดเน่ืองจากมีหลายแผนกในฟาร์ม แต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเช่นกัน ได้แก่ วัตถุดิบ อาหาร ค่าแรงงาน 
ค่าตอบแทน  ค่าซ่อมแซม เป็นต้น ทำให้ในแต่ละปีมีกำไรและขาดทุน สาขาประมงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ทุกปี ซ่ึงเกิดจาก
สภาพแวดล้อม อุณหภูมิการเลี้ยงสัตว์ และต้นทุนค่าอาหารค่อนข้างสูง ทำให้ขาดทุนสะสมทุกปี และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
มีกำไรลดลงจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฟาร์มทุกปีเน่ืองจากมีการลดปริมาณการผลิตส่วนหน่ึงและมีต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน 
การวัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ ท้ัง 4 ฟาร์ม โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) พบว่า การวัดความสามารถในการทำกำไรโดย
ใช้อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin Ratio) ภาพรวมงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาท่ีมีอัตรากำไร
สูงสุด คืองานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และรองลงมาคืองานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ เน่ืองจาก
ฟาร์มมีต้นทุนดำเนินงานฟาร์มค่อนข้างน้อย ทำให้ฟาร์มมีกำไร และในภาพรวมฟาร์มท่ีขาดทุนสะสมต่อเน่ืองกันคือฟาร์มสาขา
ประมงขาดทุนเพ่ิมข้ึนลดลงทุกปี ส่งผลให้ภาพรวมยังขาดทุน สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2559) พบว่า 
อัตราส่วนกำไรสุทธิ เป็นอัตราส่วนทางการเงินเพ่ือดูความสามารถในการทำกำไรของกิจการตัวหน่ึงเป็นอัตราส่วนท่ีแสดงว่า
ความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ และหากอัตราส่วนกำไรสุทธิมีค่าการคำนวณสูง จะ
แสดงถึงความสามารถของการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของกิจการมีคุณภาพมาก และแสดงถึงนโยบายการกำหนดราคาขายท่ี
ดี นโยบายการจัดซ้ือและนโยบายการผลิตท่ีดีอีกด้วย ดังน้ันกิจการน้ันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย การวิเคราะห์ผล
จากการวัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจพัฒนางาน
ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยใช้อัตราร้อยละของ
แนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) พบว่าแนวโน้มอัตราส่วนกำไรสุทธิ ของงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์และสาขาประมง
มีแนวโน้มกำไรสุทธิลดลงทุกปีจากปีฐาน ความสามารถในการทำกำไรลดลง ในขณะเดียวกันงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ
และการออกแบบและสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ถือว่ามีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของกำไรสุทธิจากปีฐาน อีกท้ังยังเพ่ิมข้ึนอีกมาก
เกือบเท่าตัวในปี 2560 มีแนวโน้มท่ีดี เป็นฟาร์มท่ีมีประสิทธิภาพ  

ดังน้ันงานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ เหมาะกับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์งานฟาร์มในอนาคตต่อไป ส่วนสาขาสัตวศาสตร์ควรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงเน่ืองจากฟาร์ม
มีรายได้ท่ีสูงมากและค่าใช้จ่ายก็สูงมากเช่นกัน หากต้องการให้ฟาร์มมีกำไรควรลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นสำหรับงานฟาร์ม ส่วน
งานฟาร์มสาขาประมง ท่ีมีแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิลดลงทุกปีควรปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภณ บุญถนอม
วงศ์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินด้านท่ีแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิของกิจการ 
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือหน่ึง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ในงบการเงิน บ่งช้ีถึงฐานะทางการเงิน 
สภาพคล่อง ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของกิจการผู้บริหารสามารถทราบถึงศักยภาพ การบริหารงาน
ท่ีผ่านมา นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานท่ีจะลดความเสี่ยงและ สร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกิจการน้ันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแข่งขันต่อไปในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Velury & Jenkins. 
(2006) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสถาบันกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน พบว่า ในการวัด
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คุณภาพของกำไรน้ัน ใช้การพยากรณ์มูลค่าในอนาคตหรือมูลค่าในอดีตเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับ
คุณภาพกำไรเพ่ือการตัดสินใจลงทุน 

 

บทสรุป 
จากการศึกษาผลกำไร-ขาดทุนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงปี 2559 – 2561  พบว่า งานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่ง
ทอและการออกแบบ ได้รับผลกำไรทุกปี ผู้วิจัยได้ทำการวัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มท้ัง 4 ฟาร์ม โดยใช้
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) พบว่า การวัดความสามารถในการทำกำไรโดยใช้อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit 
Margin Ratio) งานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ มีอัตรากำไรสุทธิ
มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับงานฟาร์มสาขาอ่ืน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลจากการวัดความสามารถในการทำกำไรของงานฟาร์มแต่
ละฟาร์มเพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจพัฒนางานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยใช้อัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) พบว่า แนวโน้มอัตราส่วน
กำไรสุทธิงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบมีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของกำไรสุทธิ ถึงแม้ว่าในปี 2559 มีแนวโน้ม
อัตรากำไรสุทธิลดลง แต่ในปี 2560-2561 มีแนวโน้มอัตรากำไรเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวจากปี 2559 และมีแนวโน้ม
อัตรากำไรท่ีดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน และงานฟาร์มสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มีแนวโน้มอัตรากำไรท่ีดีในปี 2559 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีฐานและมีกำไรอีกเกือบเท่าตัว ในปี 2560 ถึงแม้ในปี 2561 มีแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิลดลงแต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีฐานก็ยังคงมีแนวโน้มอัตรากำไรสุทธิท่ีดี ดังน้ันงานฟาร์มสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบและสาขา
อุตสาหกรรมเกษตรจึงเหมาะกับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์งานฟาร์มในอนาคตต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควรวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของแต่ละผลิตภัณฑ์ ก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ฟาร์มชนิดอ่ืนด้วยทุกครั้ง และรวมถึงควรวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของผลการดำเนินงานในภาพรวมของการ
ลงทุนอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยจะทราบถึงสถานะทางการเงินเพ่ือใช้ใน
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและการดำเนินงานให้มีประสิทธิรูปท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

2. งานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์และงานฟาร์มสาขาประมง จากผลการวิจัย พบว่า ขาดทุนอย่างต่อเน่ืองในสัดส่วนท่ี
มากเมื่อเทียบกับรายได้ เน่ืองจากงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ มีค่าแรงงานและต้นทุนค่าอาหารจำนวนมากซ่ึงเมื่อนำมาคำนวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ทำให้ไม่มีกำไร และงานฟาร์มสาขาประมง มีต้นทุนค่าอาหาร
ท่ีราคาค่อนข้างสูงไม่สัมพันธ์กับรายได้ ดังน้ัน งานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีควรหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหาร
หรือหาวัตถุดิบอ่ืนทดแทนและค่าแรงงานเพ่ือให้งานฟาร์มมีรายได้มากยิ่งข้ึน 

3. งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ควรนำ
เทคโนโลยี Smart Farm เต็มรูปแบบเข้ามาใช้ในฟาร์ม เพ่ือลดต้นทุนบางอย่างท่ีไม่จำเป็นออกไป 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับสถานะ

ทางการเงินเพ่ือโอกาสในการขยายฟาร์มและนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวนนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 113 คน เป็นเพศชาย 59  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.21 และ
เพศหญิง จำนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.79 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวน 113 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านการเรียนการสอนและด้านสถานท่ีจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 3.60 และ 3.41 ตามลำดับ  ส่วนด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ-อุปกรณ์การเรียน
การสอน ด้านการให้บริการวิชาการและด้านการให้บริการท่ัวไป พบว่า มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.71 
2.87 2.98 3.22 ตามลำดับ  ผลการสำรวจแบบสอบถามแสดงช้ีให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจด้านหลักสตูรการเรียนการ
สอน และสถานท่ีจัดการเรียนการสอน โดยข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาในปีถัดไป 
 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ นักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร ์

 

Abstract 
The purpose of this research was to study satisfaction of student in thedecision to study at the 

bachelor’s degree level of science program, Department of Plant Science, Textiles and Design,Faculty of 
Agriculture and Technology,Rajamangala University of TechnologyIsan, Surin Campus. The sample group 
were undergraduate students. 113 people, 59 men (52.21% ) and 54 women (47.79% ), were collected 
utilizing questionnaire method. The statistics used data analysis contained frequency, percentage, 
mean,standard deviation. The resultsshowed that the sample groups were satisfiedwith the teaching and 
learning program, and the location of teaching at a highlevel, 3.60 and 3.41, respectively. Other aspects 
including general services, academic services, media orteaching materials and instructors were moderate 
level of satisfaction,2.71, 2.87, 2.98, 3.22,respectively. Theirresults indicated thatthe sample group were 
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interested in teaching and learning program and the location of teaching.The data collectedwill be useful 
for program development, management of suitable, learning andteaching for the desires of the students, 
which will affect the decision to studyplant science field and increase the number of students. 
 

Keywords: Satisfaction, Student, Plant Science Program 

 

บทนำ  
            ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  และอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง (จิรวรรณ,2555) 
ส่งผลทำให้จำนวนนักศึกษาใหม่ของแต่ละสถาบันการศึกษามีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยของ
รัฐขนาดเล็ก และมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงพบว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งปิดกิจการลง ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมี
ช่ือเสียง และมีขนาดใหญ่ของประเทศยังคงเป็นท่ีนิยมและต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เน่ืองจากมีการปัจจัยท่ีเอ้ืออำนวยหลายด้าน เช่น หลักสูตรมีความหลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
มีการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการท่ีดี เป็นต้น (ธีรนิติ์,2553) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2542 กล่าวไว้ว่า ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน โดยทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ตั้งแต่ระดับ
ก่อนวัยเรียนไปจนถึงจะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งหวังจะ
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย กาบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
และสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และจำเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนและ
ดำเนินการในเชิงรุกเพ่ือนำมาใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพืชศาสตร์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขต
สุรินทร์ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน ตลอดจนทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางในการเพ่ิมจำนวน
นักศึกษาในสาขาต่อไป โดยได้แสดงตารางดังต่อไปน้ี 
 
 ตารางท่ี 1: สถิติจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2558-2562 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  
              มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 2558 2559 2560 2561 2562 

จำนวนนักศึกษา 76 71 50 59 54 

 
ท่ีมา : งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 2562 
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 จากข้อมูลเบ้ืองต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือ
นำผลวิจัยไปเสนอต่อผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนผู้ท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแผนรับนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาพืชศาสตร์ต่อไปและใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษารวมท้ังเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสาขาวิชาเพ่ือให้มีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนด้วย จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
พืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จากแผนกวิชาการและ
วิจัย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2562 พบว่าจำนวนนักศึกษาใหม่มีจำนวนลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  เพศ ช้ันปี หลักสูตรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 6 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 
3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ด้านสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอน 
5. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ   
6. ด้านการให้บริการท่ัวไป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 1. กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1-4 สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 113 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                    2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู ้วิจัยผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยนำ
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามรายการเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ช้ันปี หลักสูตรท่ี
ศึกษา 
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 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    
พืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังน้ี ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน  ด้านสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  ด้านการ
ให้บริการท่ัวไป โดยลักษณะของคำถามจะเป็นแบบมาตรวัดของ Likert Scale ท่ีวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังน้ี  

1. ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ระดับคะแนนท่ีให้เท่ากับ 1 
2. ความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนนท่ีให้เท่ากับ 2 
3. ความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนนท่ีให้เท่ากับ 3 
4. ความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนท่ีให้เท่ากับ 4 
5. ความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนนท่ีให้เท่ากับ 5 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามจากความพึงพอใจอ่ืนๆ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ สำหรับข้อมูลส่วนท่ี1 และใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานสำหรับข้อมูลส่วนท่ี 2 โดยมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย  
ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จำนวน 113 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.21 และเพศหญิง จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.79 เมื่อจำแนกตามช้ันปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74 รองลงมาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จำนวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.01 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 4 จำนวนช้ันปีละ 25 คิดเป็นร้อยละ 22.12 และการจำแนกตามหลักสูตร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร 4 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 53.10 ขณะท่ีหลักสูตรเทียบโอน 
2 ปี มีจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 (ไม่ได้แสดงข้อมูล) โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดทำการประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าศึกษาด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
พืชศาสตร์ โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 6 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 ± 0.327 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 2.75 ±0.380           
3) ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.75 ± 0.563 4) ด้านสถานท่ีสำหรับจัดการ
เรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.41 ±0.662  5) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ  มีความพึงพอใจอยู่
ในปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.98 ±0.474 และ 6)ด้านการให้บริการท่ัวไป ความพึงพอใจอยู่ในปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.22±0.419  
และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยรวมในทุก ๆ ด้านท่ีมีความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.14 ±  0.223)  (ตารางท่ี 2) 
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 ตารางท่ี 2: สรุประดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์         
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามรายด้านดังน้ี 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ความหมาย 
1. ด้านหลักสตูรการเรียนการสอน 3.60 .327 มาก 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 2.75 .380       ปานกลาง 
3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน 2.87 .563       ปานกลาง 
4. ด้านสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอน 3.41 .662 มาก 
5. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ 2.98 .474       ปานกลาง 
6. ด้านการให้บริการท่ัวไป 3.22 .419       ปานกลาง 

รวม 3.14 .223 ปานกลาง 

 

การอภิปราย 
        จากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพืชศาสตร ์
คือด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านสถานท่ีสำหรับจัดการเรียนการสอน โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ พัฒนาหลักสูตร และจัดสถานท่ีสำหรับการเรียนการสอนได้เหมาะสม 
ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ จิรวรรณ (2555)รายงานว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา พบว่านักเรียนสนใจและให้ความนิยมในการเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน่ืองมาจากเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ มีช่ือเสียง มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังมีหลักสูตรท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 

บทสรุป 
       ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และด้านสถานท่ีสำหรับจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ซ่ึงข้อมูลท่ีได้เป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยครั้งน้ีนำผลการวิจัยไปใช้จัดทำแผนเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนและนำผลการวิจัยไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้ท่ีต้องการเรียนในสาขาวิชาพืชศาสตร์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอบคุณคณาจารย์สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบท่ีได้ให้
คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องจนทำให้การวิจัยน้ีสำเร็จลุลวงด้วยดี 
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วิเคราะห์ปริมาณหนังสอืรับ-ส่ง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2557-2561 

The amounts of receive - send official letters, Dean's office of Faculty of 
Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin 

Campus in the years of 2014-2018 
 

สุทธิลักษณ์  แก้ววงษา1 วุฒิชัย สิทธิวงษ์2 ภัทร์พิชชา  พวงสด3 ธรรมรงค์  เชียวดี4 ธันยกานต์  คูณสิน5 วุฒิ
ภัทร  สุขช่วย6 และธนกร  พริ้งเพราะ7 

งานบริหารงานท่ัวไป สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์123456 
งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์7 
ผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : Sutthilak.ke@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับ-ส่งสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561โดยคิดตามปีปฏิทินมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับ-
ส่ง วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้อัตราร้อยละด้วยโปรแกรม Microsoft Excel รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนรับหนังสือภายใน 
ทะเบียนรับหนังสือภายนอก ทะเบียนหนังสือส่งภายใน และทะเบียนส่งหนังสือภายนอก สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี ปริมาณรับ-ส่งหนังสือระหว่างปี 2557-2561 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มนำ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) เข้ามาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2556ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 0586 (ฝสม)/2498 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2556  เรื่อง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-document) เพ่ือให้การ
บริหารจัดการด้านงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายประหยัดกระดาษของมหาวิทยาลัย แต่
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยียังไมนิ่ยมรา่งหนังสือส่งในระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ทำ
ให้คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือส่งภายในทุกปี เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อ/แผ่น 0.488 สตางค์ 
การวิเคราะห์ ปริมาณหนังสือรับ-ส่งสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ 
ตลอดจนการวางแผน กำกับให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นประโยชน์และเข้าใช้ระบบระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document)  เพ่ือเป็นการประหยัดกระดาษและงบประมาณ 
 

คำสำคัญ : งานสารบรรณ  หนังสือรับ-ส่ง ข้อมูลสารสนเทศ 

 

Abstract 
The objective of the amount of receiving – sending official letters, Office of Dean, Faculty of 

Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus during 2014 -2018, 
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analysis was to analyze the quantity of the receiving – sending official letters. The quantitative data was 
analyzed into percentage via Microsoft excel program. The collected data consist of internal receiving 
letters register, external receiving letters register, internal sending letters register and external sending 
letters register.  The amount of receiving and sending official letters of the office of dean, faculty of 
Agriculture and Technology, was likely to be increase during 2014-2018.  Rajamangala University of 
Technology Isan started using e-document in 2013 according to the MoE 0586 (ฝสม)/2498 dated on 9 
August 2013 regarding the use of e-document for the effective document system and accordance with 
the paper saving policy. However, the Agriculture and Technology Faculty personnel do not prefer to use 
e-document which causes the Faculty of Agriculture and Technology to pay for the cost of the internal 
official letters. The cost was 0.488 bath per page. The result of the amount of receiving – sending official 
letters, office of dean, faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, 
Surin Campus, analysis during 2014 -2018 was the data presented to the administration board for decision 
making, planning as well as supervising the faculty of Agriculture and Technology staff to see benefit and 
use the electronic document system (e-document) system to save paper and budget.  

 

Keywords: Document system, sending-receiving official letter, information  

 

บทนำ 
งานสารบรรณถือเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานเอกสารของทุกองค์กรเป็นเครื่องมือ

ช่วยในการบริหารจัดการงานเอกสาร ในหน่วยงานน้ัน ๆ รวมท้ังประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารและหลักฐานสำคัญในองค์กร รวมท้ังควบคุมตรวจสอบ อำนายความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดำเนินไปสู่เป้าหมายและมีประสิทธิภาพในแต่ละวันผู้ปฏิบัติต้อง
ดำเนินการลงทะเบียนรับและส่งหนังสอืเป็นจำนวนมาก โดยต้องดำเนินการตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็วโดยยึด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ผู้วิเคราะห์
ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงท่ีเก่ียวข้องกับงานสารบรรณโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาจนถึงการ
ทำลายประกอบกับมีการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสารบรรณมีวัตถุประสงค์วิเคราะห์ปริมาณหนังสือ
รับ-ส่งท้ังภายในและภายนอกและหนังสืออ่ืนๆเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารประกอบการตัดสินใจการบริหาร
จัดการการวางแผน การดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารบรรณ แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายประหยัดกระดาษและประหยัดงบประมาณ 
 

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ 
1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับ-ส่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2557– 2561 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือรับ-ส่ง จากในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์(E-document)ของสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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วิทยาเขตสุรินทร์  ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561จากทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือภายใน ของสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 
เก็บรายงานสถิติงานสารบรรณท่ีดำเนินงานในรูปแบบตารางท่ีผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการสร้างข้ึน และใช้ในการวิเคราะห์คำนวณ
ค่าต่างๆสถิติท่ีใช้เป็นค่าร้อยละโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison Techniques) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison Techniques) และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
Microsoft Excel ในการวิเคราะห์คำนวณค่าต่างๆสถิติท่ีใช้เป็นค่าร้อยละ 

 
ผลการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ปริมาณจากทะเบียนรับ-ส่งจากในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Offic)และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(E-document)ของสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์  ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561 ปริมาณหนังสือรับ-ส่ง ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561  พบว่า ในปี พ.ศ.2558 มี
ปริมาณหนังสือรับ-ส่ง มากท่ีสุด จำนวน 12,981 ฉบับ ร้อยละ 21.33 รองลงมาปี พ.ศ.2561 จำนวน 12,449 ฉบับ ร้อยละ 
20.45 ปี พ.ศ.2559 จำนวน 11,968 ฉบับ ร้อยละ 19.66 ปี พ.ศ.2560 จำนวน 11,943 ฉบับ ร้อยละ 19.62 ปี พ.ศ.2557 
จำนวน 11,520 ฉบับ ร้อยละ 18.93 ในช่วงเดือนมิถุนายน มีปริมาณรับ-ส่งหนังสือมากท่ีสุด ร้อยละ 9.82 รองลงมา เดือน
สิงหาคม  จำนวน 5,719 ฉบับ ร้อยละ 9.40  เดือนมกราคม จำนวน 5,519 ฉบับ ร้อยละ 9.07 เดือนพฤศจิกายน จำนวน 
5,376ฉบับ ร้อยละ 8.83 และเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 5,192 ฉบับ ร้อยละ 8.53 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณหนังสือรับ-ส่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 มีปริมาณหนังสือมาก แต่ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณ
หนังสือรับ-ส่งมีแนวโน้มสูงข้ึนจากปี  พ.ศ.2560 คิดเป็นร้อยละ 20.45ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: รายการจำนวนหนังสือรับ-ส่ง (ฉบับ) รายเดือนต่อหนังสือท้ังหมด ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 

รายการจำนวนหนังสือรับ-ส่ง(ฉบับ) รายเดือน ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 
เดือน พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 รวม ร้อยละ 

มกราคม 1,098 1,049 1,084 1,027 1,261 5,519 9.07 
กุมภาพันธ์ 939 1,145 1,035 991 1,082 5,192 8.53 
มีนาคม 1,089 1,156 987 919 922 5,073 8.34 
เมษายน 663 982 900 716 1,020 4,281 7.03 
พฤษภาคม 748 1,047 925 981 866 4,567 7.50 
มิถุนายน 1,030 1,167 1,215 1,283 1,279 5,974 9.82 
กรกฎาคม 891 975 988 1,041 1,041 4,936 8.11 
สิงหาคม 1,061 1,302 1,119 1,186 1,051 5,719 9.40 
กันยายน 1,049 1,119 874 895 896 4,833 7.94 
ตุลาคม 974 1,001 840 873 907 4,595 7.55 
พฤศจิกายน 1,022 1,105 1,036 1,029 1,184 5,376 8.83 
ธันวาคม 956 933 965 1,002 940 4,796 7.88 
รวม 11,520 12,981 11,968 11,943 12,449 60,861 100 
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ร้อยละ 18.93 21.33 19.66 19.62 20.45 

ท่ีมา : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) 
 

 

รูปท่ี 1 :ปริมาณรับ-ส่งหนังสือระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 แยกตามเดือน ท่ีมา : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) 
 

ปี พ.ศ.2560 มีปริมาณหนังสือรับภายในมากท่ีสุด ร้อยละ 22.53รองลงมา ปี พ.ศ. 2558ร้อยละ 21.05ปี พ.ศ. 
2559 ร้อยละ 20.59ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 20.14  และปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 15.69หนังสือรับภายนอก ปี พ.ศ.2557 มี
ปริมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 38.76รองลงมา ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 26.19  ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 15.17ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 
10.22 และปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 9.66 หนังสือส่งภายในปี พ.ศ.2558 มีปริมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 19.45ปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 
19.38  ปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 15.74หนังสือส่งภายนอก ปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 26.82 มีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 23.06 ปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 18.99  ปี พ.ศ.2558 ร้อยละ 17.06 และปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 14.07หนังสืออ่ืนๆ ปี พ.ศ.
2558 จำนวน 4,200 ฉบับ ร้อยละ 21.01 รองลงมาปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 20.93 ปี พ.ศ.2561 ร้อยละ 19.97 ปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 19.13 และปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 18.96 

หากเปรียบเทียบหนังสือรับ-ส่ง ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 พบว่า หนังสือรับภายในมีปริมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 
39.62ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 22.53 รองลงมาหนังสืออ่ืนๆ ร้อยละ 32.85 ใน ปี พ.ศ.
2561 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 19.97 หนังสือส่งภายใน ร้อยละ 21.64 ปี พ.ศ.2561 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี 
พ.ศ.2560 ร้อยละ 21.64 หนังสือส่งภายนอก ร้อยละ 3.24 ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 26.82 และ
หนังสือภายนอกมีปริมาณน้อยท่ีสุด ร้อยละ 2.65 ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 26.19 การหนังสือ
รับ-ส่งของสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ดำเนินการโดยรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-document)  ใช้สำหรับร่างหนังสือส่ง และรับหนังสือแบบไร้
กระดาษ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการประหยัดกระดาษ  และระบบE-office  ใช้สำหรับรองรับการส่งหนังสือท่ีใช้กระดาษ เพ่ือ
ลดการใช้กระดาษแทนการถ่ายเอกสารส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีข้อจำกัดคือ
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สามารถใช้ได้ภายในหน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าน้ัน จึงไม่สามารถใช้ได้กับการส่งหนังสือออกนอกคณะฯ
ตามตารางท่ี 2 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2: ปริมาณหนังสือรับ-ส่งหนังสือ ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 

รายงานหนังสือรับ-ส่ง ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 

รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รวม 
ร้อย
ละ 

ปริมา
ณ

หนังสื
อ

(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

ปริมา
ณ

หนังสื
อ

(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

ปริมา
ณ

หนังสื
อ

(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

ปริมา
ณ

หนังสื
อ

(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

ปริมา
ณ

หนังสื
อ

(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

หนังสือรับ
ภายใน 

3,783 15.69 5,077 21.05 4,965 20.59 4,857 20.14 5,432 22.53 
24,11

4 39.62 
หนังสือรับ
ภายนอก 

626 38.76 165 10.22 156 9.66 245 15.17 423 26.19 1,615 2.65 

หนังสือส่ง
ภายใน 

2,553 19.38 3,203 24.32 2,780 21.11 2,562 19.45 2,073 15.74 
13,17

1 21.64 
หนังสือส่ง
ภายนอก 

374 18.99 336 17.06 277 14.07 454 23.06 528 26.82 1,969 3.24 

อ่ืนๆ 4,184 20.93 4,200 21.01 3,790 18.96 3,825 19.13 3,993 19.97 
19,99

2 32.85 

รวม 
11,52

0 
100 

12,98
1 

100 
11,96

8 
100 

11,94
3 

100 
12,44

9 
100 

60,86
1 100 

ท่ีมา : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2561) 

ปริมาณหนังสือส่งภายใน ระหว่างปี 2557-2561 ปี พ.ศ.2558 มีปริมาณมากท่ีสุด จำนวน3,203 ฉบับ ส่งนอกระบบ

E-document ร้อยละ 100 รองลงมาปี พ.ศ.2559 จำนวน 2,780 ฉบับส่งนอกระบบE-document ร้อยละ 95.76 ส่งใน

ระบบE-document ร้อยละ 4.24  ปี พ.ศ.2560 จำนวน 2,562 ฉบับ ส่งนอกระบบE-document ร้อยละ 99.69 ส่งในระบบ

E-document ร้อยละ 0.31   ปี พ.ศ.2557 จำนวน 2,553 ส่งนอกระบบE-document ร้อยละ 100และปี พ.ศ.2561 จำนวน 

2,073 ฉบับ ส่งนอกระบบE-document ร้อยละ 98.65 ส่งในระบบ ร้อยละ 1.35  

จากการวิเคราะห์ พบว่า ในปี พ.ศ. 2557-2558 มีการส่งหนังสือนอกระบบE-document ร้อยละ 100 ไม่มีการส่ง
หนังสือในระบบE-document ส่งผลให้การใช้กระดาษเพ่ิมข้ึน ปี พ.ศ.2559 มีการส่งหนังสือนอกระบบE-document ร้อยละ
95.76 ส่งในระบบระบบE-document ร้อยละ 4.25 ส่งผลให้การใช้กระดาษลดลงตาม  ปี พ.ศ. 2560 มีการส่งหนังสือนอก
ระบบE-document ร้อยละ99.69 ส่งในระบบระบบE-document ร้อยละ 0.31 ส่งผลให้การใช้กระดาษเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 
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2559และในปี พ.ศ. 2561 มีการส่งหนังสือนอกระบบE-document ร้อยละ98.65 ส่งในระบบระบบE-document ร้อยละ 
1.35 ส่งผลให้การใช้กระดาษลดลงจากปี พ.ศ.2560 ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3: วิเคราะห์หนังสือส่งภายใน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2561 

วิเคราะห์หนังสือส่งภายใน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2561 
 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

รายการ ปริมาณ
หนังสือ
(ฉบับ) 

ร้อย
ละ 

ปริมาณ
หนังสือ 

ร้อย
ละ 

ปริมาณ
หนังสือ 

ร้อย
ละ 

ปริมาณ
หนังสือ 

ร้อย
ละ 

ปริมาณ
หนังสือ 

ร้อย
ละ 

หนังสือส่งนอกระบบ 
E-document 

2,553 100 3,203 100 2662 95.76 2554 99.69 2045 98.65 

หนังสือส่งในระบบ 
E-document 

0 0 0 0 118 4.24 8 0.31 28 1.35 

รวม 2553 100 3203 100 2780 100 2562 100 2073 100 

ท่ีมา : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2561) 

เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษต่อการส่งหนังสือ พบว่า ในในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณส่งหนังสือภายใน

นอกระบบE-document จำนวน 2,553 ฉบับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,245.86 บาทปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณส่งหนังภายใน

นอกระบบE-document จำนวน 3,203 ฉบับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,563.06 บาท ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณส่งหนังภายใน

นอกระบบE-document จำนวน 2,662 ฉบับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,299.05 บาทในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณส่งหนัง

ภายในนอกระบบE-document จำนวน 2,554 ฉบับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1,246.35 บาทและปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณส่ง

หนังภายในนอกระบบE-document จำนวน 2,045 ฉบับ คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 997.96 บาท เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ี

ใช้ผลิตหนังสือ พบว่าในปี พ.ศ.2559 มีปริมาณหนังสือส่งในระบบE-document ร้อยละ 4.24 ซ่ึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิต

หนังสือลดลง จำนวน 57.58 บาท   ปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณหนังสือส่งในระบบE-document ร้อยละ0.31 ซ่ึงทำให้ค่าใช้จ่าย

ในการผลิตหนังสือลดลง จำนวน 3.90 บาทและในปี พ.ศ.2561 มีปริมาณหนังสือส่งในระบบ E-document ร้อยละ 1.35 ซ่ึง

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือลดลง จำนวน 13.66 บาท ปริมาณหนังสือส่งในระบบ E-documentเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การใช้

กระดาษลดลงและค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือลดลงตาม ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4: วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการส่งหนังสือภายใน(นอกระบบE-document) ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 
 

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการส่งหนังสือภายใน (นอกระบบE-document) ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 

ปี 

ปริมาณหนังสือส่งนอก
ระบบ E-document 

(ฉบับ) 

ราคาปริ้น/แผ่น ราคากระดาษ/
แผ่น 

ค่าใช้จ่าย/แผ่น จำนวนเงิน 

พ.ศ. 2557 2,553 0.30 0.188 0.488 1,245.86 
พ.ศ. 2558 3,203 0.30 0.188 0.488 1,563.06 
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พ.ศ. 2559 2,662 0.30 0.188 0.488 1,299.05 
พ.ศ. 2560 2,554 0.30 0.188 0.488 1,246.35 
พ.ศ. 2561 2,045 0.30 0.188 0.488 997.96 

ท่ีมา : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ( 2561) 
 

การอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับ-ส่งสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561 พบว่า ปริมาณหนังสือรับ-ส่ง ของสำนักงานคณบดี คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แต่ละปีมีปริมาณหนังสือไม่แตกต่างกัน

มาก ข้ึนอยู่กับพันธกิจและบริหารจัดการร่วมถึงการดำเนินโครงการ การจัดกิจรรมต่างๆ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณท้ังจาก

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยในปีพ.ศ. 2558 มีปริมาณมากท่ีสุด ร้อยละ 21.33  ส่วนหน่ึงอาจมาจากมีการ

ดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ซ่ึงเป็นงานใหญ่ระดับชาติ จึงต้องการทำหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปถึงหน่วยงาน

ภายในละภายนอกท้ังในจังหวัดสุรินทร์และต่างจังหวัด  ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

หนังสือปี พ.ศ.2561  ร้อยละ 20.45 ส่วนหน่ึงอาจมาจากคณะฯได้มีการจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานและคณะได้รับ

เป็นจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคลอีสาน ครั้งท่ี 3  ร่วมถึงมีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ19.66ส่วน

หน่ึงอาจมาจากมีการจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งท่ี 8”  หนังสือปี 

พ.ศ. 2560 ร้อยละ 19.92  ส่วนหน่ึงอาจมาจากคณะได้รบัการจัดสรรงบให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย : เพ่ิมศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์ 

กิจกรรมสร้างวิทยากรกลุ่ม : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตปุ๋ยชีวภาพ IMO และ OM เพ่ือการเกษตรและ ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 

18.93 ตามลำดับละ 18.93 ตามลำดับละ 18.93 ตามลำดับ วิเคราะห์โดยแยกเป็นรายเดือน พบว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน มี

ปริมาณรับ-ส่งหนังสือมากท่ีสุดและมีปริมาณหนังสือมากอย่างต่อเน่ืองทุกปี ร้อยละ 9.82 ส่วนหน่ึงอาจมาจากเป็นช่วงท่ี

นักศึกษาเปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม ร้อยละ 9.40  เดือนมกราคม ร้อยละ 9.07 เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 8.83 และเดือน

กุมภาพันธ์ ร้อยละ 8.53ตามลำดับและเมื่อวิเคราะห์หนังสือส่งภายในพบว่า ส่วนใหญ่ส่งหนังสือนอกระบบ E-document ใน

ปี พ.ศ.2558 มีปริมาณมากท่ีสุด จำนวน  3,203 ฉบับ ส่งนอกระบบE-document จำนวน 3,203 ร้อยละ 100 รองลงมาปี 

พ.ศ.2559 จำนวน 2,780 ส่งนอกระบบ E-document จำนวน 2,780 ร้อยละ 100 ปี พ.ศ.2560 จำนวน 2,562   ส่งนอก

ระบบE-document จำนวน 2554 ร้อยละ 99.69 ส่งในระบบE-document จำนวน 8 ฉบับ ร้อยละ 0.31 ปี พ.ศ.2557 

จำนวน 2,553 ส่งนอกระบบ E-document จำนวน 2553 ร้อยละ 100 ปี พ.ศ.2561 จำนวน 2,073 ฉบับ ส่งนอกระบบE-

document จำนวน 2045 ฉบับ ร้อยละ 98.65 ส่งในระบบ 28 ฉบับ ร้อยละ 1.35 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เจนจิรา, 

2556) รายงานการวิเคราะห์ปริมาณหนังสือรับ-ส่งของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีงบประมาณ 

2553-2555 ในแต่ละปีมีจำนวนหนังสือรับ-ส่ง เป็นจำนวนมาก เน่ืองจากการดำเนินงานต่างๆ ในองค์กรต้องดำเนินงานด้วย

ระบบสารบรรณท้ังสิ้น ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงานสารบรรณสอดคล้องกับนโยบายประหยัดกระดาษและเพ่ือเป็น

การลดค่าใช้จ่ายในองค์กร จึงควรมีมาตรการให้บุคลากรใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในการส่งหนังสือ 
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บทสรุป 
การวิเคราะห์หนังสือรับ-ส่ง จากในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(E-Office)และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    

(E-document) ของสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  ประจำปี พ.ศ. 2557– 2561 พบว่าปริมาณหนังสือในแต่ละปีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือเพ่ิม
ตามปริมาณหนังสือส่ง  ผลการวิเคราะห์น้ี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการ
การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารบรรณ และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้การดำเนินการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายประหยัดกระดาษและประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษและลดค่าใช้จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
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2) พ.ศ. 2548 (เข้าถึงได้จาก  http://www.sc.mahidol.ac.th/scad/doc/sarabandoc.pdf) เมื่อวันท่ี 21 
สิงหาคม 2562 
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ความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
The Needs and Expectations Toward Bachelor of Science in Industrial 

Education Program in  Agricultural Education, Faculty of Agriculture and 
Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการและความคาดหวังเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 412 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 1,010 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม และนำสถิตท่ีได้มาวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการเข้าศึกษาต่อ จำนวน 1,049 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 และไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อ 
จำนวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70 โดยผู้ตอบแบบสอบถามท้ังนักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่ มีความสนใจเลือกเรียนกลุ่ม
พืชศาสตร์ จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 36.73 สำหรับความคาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความ
คาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา คือ สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน และสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และนักศึกษามีความคาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษา คือ       
มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับมากท่ีสุด สำหรับอาชีพท่ีสนใจภายหลังจากสำหรับ
การศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจประกอบอาชีพครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09 และ
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความสนใจประกอบอาชีพนักวิชาการด้านการศึกษา จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87  
 

คำสำคัญ: ความต้องการ ความคาดหวัง  หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร 

 

Abstract  
 This research aims to study the needs and expectations admission to the graduate program in 
Industrial Education.  Department of Education, Agriculture Faculty of Agriculture and Technology 
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Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus The sample consisted of students who are 
studying in high school. Office of Education Area School District 412 and 33 students from the College of 
Agriculture and Technology of 1 ,0 1 0  was used in this study was a questionnaire and harbors were 
analyzed per cent. The mean and standard deviation. The study indicated that Respondents are required 
to study on 1 ,0 4 9  people, representing 6 7 .3 1  per cent and did not want to study 4 1 2  people, 
representing 32.70 percent of the respondents were students and most students. Plant Sciences Group is 
interested to study 3 5 8  people, representing 3 6 .7 3  percent.  For expectations after graduation, the 
students are expected after graduation is able to study at a higher level. And can apply the knowledge 
gained from the study of the causes in society. With an average of 4 .53  at the most. And students are 
expected after graduation is a steady income from occupation. With an average of 4.72 at the most. For 
professionals interested for later study found that most students are interested in careers teachers in 
basic education. Vocational Institution Public and private institutions of higher education And the self-
employed in agriculture of 4 3  people, representing 3 2 . 7 0  percent . And most students Interested 
professionals, academics study of 216 people, representing 25.87 percent. 
 

Keywords: Needs, Expectations, Curriculum for Agriculture 

 

บทนำ  
 ประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาด้าน สังคม  
เศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จากยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580)  มีนโยบายการพัฒนา การเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน การสร้างโอกาส ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน           
ในสังคม จะเห็นว่าการพัฒนากำลังคนให้เหมาะสมเพ่ือให้เจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา
ของไทย กำลังหลักในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจท่ียั่งยืนของประเทศไทยสิ่งสำคัญอย่างหน่ึงคือด้านการเกษตร เน่ืองจาก
การเกษตรเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ภายในประเทศเป็นฐานในการสร้างผลผลิตเพ่ือทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรม จึงควรมีการพัฒนากำลังคน และปลูกฝังการจัดการด้านการเกษตรกรรมท่ีเหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะ        
ทางวิชาชีพทางด้านครุศาสตร์เกษตร  สามารถท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ  ให้แก่ 
บุคลากรในสังคม เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ท่ีสนใจทางด้านการเกษตร ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาเกษตร 
รวมท้ังภูมิปัญญาของประเทศไว้เป็น มรดกของชาติ ซ่ึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังน้ันแนวโน้มในการ
พัฒนาอาชีพทางการเกษตร จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ เป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม           
อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนตามความต้องการของสังคม เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
เศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรม ให้การ
บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีสอดแทรก
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คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตเบ้ืองต้น เพ่ือสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในสังคมไทย เพ่ือพัฒนาตนเองในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้อย่างทัดเทียม โดยยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ความเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ด้านครุศาสตร์เกษตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว        
โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางด้านเกษตร  เช่น พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง และการแปรรูป
ผลผลิต อีกท้ัง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ สามารถคิดค้น ออกแบบ ประดิษฐ์ วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพ่ือรองรับแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร         
มีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  โดยมีเน้ือหารายวิชาท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตร     
ท้ังด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ท้ังการเพาะเลี้ยง การใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการเกษตร 
การบริการจัดการและการบริการทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางการเกษตรและด้าน
อุตสาหกรรม เลือกใช้ รูปแบบการเรียนรู้ และสื่อการสอน/เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ท่ีเน้นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา ชุมชน 
และสถานประกอบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพ 
 ดังน้ันเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์          
ในด้านความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว และความคาดหวังในการประกอบอาชีพภายหลังจากสำเร็จการศึกษา
น้ัน ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรสายสนับสนุน และปฏิบัติหน้าท่ีงานด้านพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลกัสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือนำผลวิจัยท่ีได้มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป            
   

วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีการศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์        
มีลำดับวิธีการศึกษา ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยกำหนดพ้ืนท่ีศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
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ตอนปลาย จำนวน 412 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
จำนวน 1,010 คน   
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลหลักสูตร 
 ตอนท่ี  2  แบบสำรวจเก่ียวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับปรญิญาตร ี หลักสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ซ่ึงเป็นแบบเลือกตอบ  (Check list)  และแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  โดยใช้
เกณฑ์ประเมิน 5  ระดับ  ดังน้ี 
   5  หมายถึง  มีความต้องการในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  มีความต้องการในระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีความต้องการในระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความต้องการในระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีความต้องการในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 ในการกำหนดค่าคะแนน  คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 เท่ากับ ระดับตำ่ท่ีสุดหรือน้อยท่ีสดุ 

คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 เท่ากับ ระดับตำ่หรือน้อย  
คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49 เท่ากับ ระดับปานกลาง  
คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.49 เท่ากับ ระดับสูงหรือมาก  
คะแนนระหว่าง 4.50 – 5.00 เท่ากับ ระดับสูงท่ีสุดหรือมากท่ีสดุ  
 

  2.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.2  การประเมินหลักสูตร 
 ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม                 
 
3. การรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
 3.1 ทำการรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษาต่างๆ ประกอบไปด้วยโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาท่ี
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภายในประเทศไทย 
เพ่ือช่วยตอบแบบสอบถาม 
 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน จากแบบประเมิน ท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ตามลำดับ ดังน้ี 
  3.2.1 ตรวจสอบแบบประเมินท่ีผ่านการกรอกครบถ้วน 
  3.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 
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 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติและ

เสนอผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติ ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 

 4.1 ร้อยละ 

 4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 4.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้วิจัย
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังน้ี        
 ตอนท่ี  2 แบบสำรวจเก่ียวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของผู้ต้องการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
 
 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

สถานภาพ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ชาย 543 53.76 128 31.07 
2. หญิง 467 46.24 284 68.93 

รวม 1,010 100 412 100 

   
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 543 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.76 รองลงมาคือ เพศหญิง จำนวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 46.24 และผู้ตอบแบบสอบถามระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 68.93 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.07 
 
  ตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ม.4/ ปวช.1 176 17.43 37 8.98 
2. ม.5/ ปวช.2 95 9.41 58 14.08 
3. ม.6/ ปวช.3 174 17.23 317 76.94 
4. ปวส.1 283 28.02 - - 
5. ปวส.2 282 27.92 - - 
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รวม 1,010 100 412 100 

   
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 1 จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 28.02 ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด รองลงมา
คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 27.92 และนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41 ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด และผู้ตอบ
แบบสอบถามจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 76.94
ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด รองลงมาคือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08 และ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98 ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด 
 
  2.2 ระดับการประเมินหลักสูตรตามความต้องการในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
 
  ตารางท่ี 3 ความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 

ความต้องการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ต้องการ 835 82.67 214 51.94 
2. ไม่ต้องการ 175 17.33 198 48.06 

รวม 1,010 100 412 100 

   
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีความต้องการเข้าศึกษา 
จำนวน 835 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67 รองลงมาคือไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อ จำนวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อ จำนวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 51.94 
รองลงมาคือ ไม่ต้องการเข้าศึกษาต่อ จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06 
 
 ตารางท่ี 4 กลุ่มรายวิชาท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อ 

ความต้องการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. กลุ่มพืชศาสตร ์ 270 32.34 88 41.12 
2. กลุ่มสัตวศาสตร ์ 205 24.55 40 18.69 
3. กลุ่มประมง 86 10.30 26 12.15 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 128 15.33 41 19.16 
5. กลุ่มอ่ืนๆ 146 17.49 19 8.88 

รวม 835 100 214 100 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่วนใหญ่เลือกเรียนกลุ่มพืชศาสตร์ 
จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 32.34 รองลงมาคือ เลือกเรียนกลุ่มสัตวศาสตร์ จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 และ
เลือกเรียนกลุ่มประมง จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 เป็นกลุ่มเรียนท่ีมีนักศึกษาสนใจน้อยท่ีสุด และผู้ตอบ
แบบสอบถามจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลือกเรียนกลุ่มพืชศาสตร์ จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.12 รองลงมาคือ 
เลือกเรียนกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 และเลือกเรียนกลุ่มอ่ืนๆ จำนวน 19 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 8.88 เป็นกลุ่มเรียนท่ีมีนักศึกษาสนใจน้อยท่ีสุด 
 
 ตารางท่ี 5 ความคาดหวังในการเข้าศึกษาศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี  

ความคาดหวังหลังสำเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 
1. สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐบาลและเอกชนได้ 4.56 0.66 มากท่ีสุด 
2. มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพ 4.72 0.59 มากท่ีสุด 
3. เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น  ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน 4.61 0.67 มากท่ีสุด 
4. สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 4.56 0.65 มากท่ีสุด 
5. สามารถคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการทำงานได้ 4.58 0.66 มากท่ีสุด 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเกษตร ในการทำงาน 4.63 0.64 มากท่ีสุด 
7. สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 4.61 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.03 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 รองลงมาคือ สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการเกษตรในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63  เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61 สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 สามารถ
คิดเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการทำงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐบาลและเอกชน
ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
 
 ตารางท่ี 6 ความคาดหวังในการเข้าศึกษาศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ความคาดหวังหลังสำเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปล

ความหมาย 
1. สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐบาลและเอกชนได ้ 4.29 0.85 มาก 
2. มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพ 4.00 0.87 มาก 
3. เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น  ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน 4.47 0.51 มาก 
4. สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
5. สามารถคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการทำงานได ้ 4.18 0.64 มาก 
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6. สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเกษตร ในการทำงาน 4.35 0.61 มาก 
7. สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่
สังคม 

4.53 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.34 0.15 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังหลังจากสำเร็จการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 2 ข้อ และระดับมาก จำนวน 5 ข้อ  
โดยในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และ 
สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และระดับมาก ข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 รองลงมาคือ สามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเกษตรในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 สามารถประกอบอาชีพในภาครัฐบาลและ
เอกชนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการทำงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และ      
มีรายได้ท่ีมั่นคงจากการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
 

 ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตารางท่ี 7 อาชีพท่ีท่านสนใจหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ความต้องการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน 

144 17.25 43 20.09 

2. นักวิชาการด้านการศึกษา 216 25.87 42 19.63 
3. นักวิชาการเกษตร 73 8.74 24 11.21 

4. นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรท้ัง 
หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 

58 6.95 7 3.27 

5. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการศึกษาและ

การเกษตร 

34 4.07 23 10.75 

6. นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมใน

หน่วยงานท้ังในภาครัฐและเอกชน 

95 11.38 11 5.14 

7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร 111 13.29 43 20.09 
8. อ่ืน ๆ 104 12.46 21 9.81 

รวม 835 100 214 100 

   
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีส่วนใหญ่มีความสนใจประกอบอาชีพ
นักวิชาการด้านการศึกษา จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87 รองลงมาคือ มีความสนใจประกอบอาชีพครูผู้สอน                 
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
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และสนใจประกอบอาชีพนักวิจัย/ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการศึกษาและการเกษตร จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 เป็นอาชีพ
ท่ีได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถามจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความสนใจประกอบอาชีพ
ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ด้านการเกษตร จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09 รองลงมาคือ มีความสนใจประกอบอาชีพนักวิชาการด้านการศึกษา 
จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63 และสนใจประกอบอาชีพนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรท้ัง หน่วยงานในภาครัฐและ
เอกชน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.27 เป็นอาชีพท่ีได้รับความสนใจน้อยท่ีสุด  
 

การอภิปรายผล  
 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
ครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์เกษตร ศึกษาความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อ อาชีพท่ีสนใจ
หลักจากสำเร็จการศึกษา จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร จากนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ จากจำนวนนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 412 คน มีความสนใจต้องการเข้าศึกษาเป็นจำนวน 
214 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.94 และผู้ตอบแบบสอบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 1,010 คน มีความสนใจเข้า
ศึกษาต่อ เป็นจำนวน 835 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.67 ซ่ึงสรุปได้ว่า นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอานันท์ 
นิรมล และคณะ (2560) ซ่ึงได้ศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซ่ึงมีนักศึกษามีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวถึง                 
ร้อยละ 78.17  โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีความคาดหวังในการเข้า
ศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเสรี สิงห์โงน และ
คณะ (2561) ซ่ึงศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความคาดหวังในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และทางด้านอาชีพท่ีสนใจ
ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา น้ัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจประกอบอาชีพครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการเกษตร จำนวน           
43 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.09 และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีความสนใจประกอบอาชีพนักวิชาการด้าน
การศึกษา จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87  
  

บทสรุป 
 จากการศึกษาความต้องการและความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พบว่า 
มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซ่ึงทางคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม สถานประกอบการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน งานวิจัยน้ียังก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
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เป็นท่ีสนใจ ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และทราบถึงความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา ท่ีสนใจทางด้าน
สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตรอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี
การศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 149 คน 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าความพึง
พอใจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=4.35, S.D.=0.30) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ( x=4.59, S.D.= 0.26 ) และ
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( x=4.50, S.D.= 0.36 
) ด้านทักษะทางปัญญา( x=4.34, S.D.= 0.32 ) ด้านความรู้  ( x=4.17, S.D.= 0.26) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x=4.16, S.D.= 0.31) 
 

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ  ผู้ใช้บัณฑิต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 

Abstract 
The satisfaction of Graduate users according to Framework for Higher Education on academic year 

2017 , Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Surin campus, 
Surin Province was investigated. 149 graduate users were used for answering questionnaires. Data were 
analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 

results indicated that the overall of the satisfaction of Graduate users was in the high level ( x = 4.35, 
S.D.=0.30). When considering of the satisfaction of Graduate users in each aspect, it was found that the 
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moral and ethics gave the highest level ( x = 4.59, S.D.=  0.26) .  The high level of the satisfaction of 

Graduate users was found on the interpersonal skills and responsibility ( x =4.50, S.D = 0.36), intellectual 

skills ( x =4.34, S.D. =  0.32 ) and knowledge ( x =4.17, S.D. =  0.26), respectively. The least level of the 

satisfaction of Graduate users was found on the analytical and communication skills ( x =4.16, S.D. = 0.31). 
 

Keywords: Satisfaction, Graduate users According, Framework for higher education 

บทนำ  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มุ่งหวังให้บัณฑิตทุกคน
มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงต้องอาศัยการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
และเข้าใจถึงสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กันไป ท้ังองค์ประกอบท่ีสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
คือองค์ประกอบของการเรียนการสอนอันประกอบด้วย หลักสูตรท่ีผ่านข้ันตอนตามเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการและวิชาชีพตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  

    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลิตบัณฑิต ตามกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และต้องดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการศึกษา ความต้องการด้านกำลังคน และการขยายตัวของสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาถือเป็น
ผลผลิตในการดำเนินงานของคณะ ดังน้ันการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้รู้สภาพ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ท้ังในสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษา รวมท้ังการปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือพัฒนาสมรรณนะของนักศึกษาให้เป็นผู้
ใฝ่รู้ และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความคิดเชิงระบบ สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพและจิตสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 
  

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานระดับเหนือกว่าหน่ึงช้ันของ
บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีสำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2560 ในหน่วยงานต่าง ๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 349 คน  โดยผู้ศึกษาได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
กรอกแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Questionnaire)  ผ่านระบบประเมิน
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นักศึกษาออนไลน์ http://guidance.rmuti.ac.th จำนวน 349 ชุด  ถึงผู้ใช้บัณฑิต และมีผู้ใช้บัณฑิตได้เข้ามาตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 149  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.69 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปท้ังหมด 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการโดยส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุญาต
และขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาระดับสงูในการอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจัยพรอ้มท้ังแนบ รหัสผู้ใช้(Username) 
และรหัสผ่าน (Password)  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือกว่าหน่ึงช้ันของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้กรอกแบบประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Questionnaire) ผ่านระบบประเมินนักศึกษาออนไลน์  http://
guidance.rmuti.ac.th ตามเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่นำมาเปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูล 
  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน 1. ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ),2551 เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560 ในหน่วยงานต่าง ๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้คุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. 
ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 การแปลผลค่าเฉลี่ย มีการแปลผลดังน้ี 

4.51-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51-4.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
1.00-1.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

  

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม และ รายด้าน ได้แก่ 
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ตารางท่ี 1: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ 
               เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม  

 x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.59 0.26 มากท่ีสุด 
2. ด้านความรู้ 4.17 0.26 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.34 0.32 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.50 0.36 มาก 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.16 0.31 มาก 

เฉลี่ย 4.35 0.30 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x =4.35, S.D. = 0.30 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน และด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ( x =4.59, S.D. = 0.26 ) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( x =4.50, S.D. = 0.36 ) ด้านทักษะทางปัญญา   ( x =

4.34, S.D. = 0.32 ) ด้านความรู้  ( x =4.17, S.D. = 0.26) ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( x =4.16, S.D. = 0.31 ) 
 
ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา              

แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา               
2560 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4.55 0.28 มากท่ีสุด 
2. ประพฤติตนตามหลักศาสนาและหลักจริยธรรม 4.72 0.26 มากท่ีสุด 
3. แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.62 0.27 มากท่ีสุด 
4. มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย 4.55 0.25 

มากท่ีสุด 

5. เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนท้ังในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 4.51 0.25 มากท่ีสุด 
เฉลี่ย 4.59 0.26 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.59, S.D.= 0.26 ) มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประพฤติตนตามหลักศาสนาและหลักจริยธรรม ( x =4.72, S.D. = 

0.26 ) รองลงมา ได้แก่ แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ( x =4.62, S.D.= 0.27 )  เคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ( x =4.55, S.D.= 0.28 ) มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและรับผิดชอบต่องานท่ี

ได้รับมอบหมาย ( x =4.55, S.D.= 0.25 ) ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืนท้ังในการดำรง

ตนและการปฏิบัติงาน( x =4.51, S.D.= 0.25 )   
 
ตารางท่ี 3: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา               

แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา              
2560   ด้านความรู้  

ด้านความรู้ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. มีความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือความรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานในวิชาชีพ 4.14 0.23 มาก 
2. สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 4.15 0.26 มาก 
3. สามารถนำความรู้ไปบูรณาการในวิชาชีพได้ 4.21 0.30 มาก 

เฉลี่ย 4.17 0.26 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =4.51 , S.D. = 0.25 )  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถนำความรู้ไปบูรณาการในวิชาชีพได้  ( x =4.21 , S.D. = 0.30 ) รองลงมา ได้แก่ 

สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้  ( x  =4.15 , S.D. = 0.26 ) ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีความรู้

ด้านทฤษฏีต่างๆ หรือความรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานในวิชาชีพ ( x =4.14 , S.D. = 0.23 )   
 
ตารางท่ี 4: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา        

แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา         
2560 ด้านทักษะทางปัญญา  

ด้านทักษะทางปัญญา x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. มีทักษะในการคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือ
การตัดสินใจได้ 4.22 0.33 

มาก 

2. แก้ปัญหา และทำงานท่ามกลางความกดดันได้ 4.26 0.33 มาก 
3. แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ 4.55 0.28 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.34 0.32 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.34, S.D. = 0.32 ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 1ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้      (

x =4.55, S.D.=0.28 )  รองลงมา ได้แก่ แก้ปัญหา และทำงานท่ามกลางความกดดันได้ ( x =4.26, S.D.= 0.33 ) ตามลำดับ  
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และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีทักษะในการคิดเป็นระบบ วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้เหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได้  ( x =
4.22, S.D.= 0.33 ) 
   
ตารางท่ี 5: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา        

แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา         
2560 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้เสร็จเรียบร้อย 4.42 0.40 มาก 
2. มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ี โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 4.53 0.35 มากท่ีสุด 
3. การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 4.60 0.34 มากท่ีสุด 
4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถวางตัวไดอ้ย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ ์ 4.46 0.35 มาก 

เฉลี่ย 4.50 0.36 มาก 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก      (

x =4.50 , S.D. = 0.36 ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และระดับมาก 2 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วน

ร่วมในการทำงานเป็นทีม  ( x =4.60 , S.D. = 0.35 ) รองลงมา ได้แก่ มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ี โดยไม่ละเมดิสทิธิของผู้อ่ืน  

( x =4.53 , S.D. = 0.35 ) มนุษยสัมพันธ์และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์  ( x =4.46 , S.D. = 0.35 ) 

ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ปฏิบัติงานตามข้ันตอนได้เสร็จเรียบร้อย ( x =4.42 , S.D. = 0.40 ) 
 
ตารางท่ี 6: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา        

แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา         
2560 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

x  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1. มีทักษะในการใช้ตัวเลข วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลได้ 4.14 0.28 มาก 
2. มี ค วามส าม ารถ ใน การ ฟั ง พู ด  อ่ าน  เขี ยน  ภ าษ าไทย  และ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.16 0.32 มาก 

3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาข้อมูลและการ
ติดต่อสื่อสาร 4.17 0.31 

มาก 

เฉลี่ย 4.16 0.31 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก  ( x =4.16, S.D.= 0.31 ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร  ( x =4.17, S.D. = 0.31 ) รองลงมา ได้แก่ มีความสามารถในการ
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ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสร้างสรรค์  ( x =4.16, S.D. = 0.32 ) 

ตามลำดับ และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีทักษะในการใช้ตัวเลข วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลได้ ( x =4.14, S.D. = 0.28 ) 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใช้วิธีสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560  พบว่ามีผลการวิจัยท่ีน่าสนใจดังน้ี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560  มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
ผู้ใช้บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 149 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( x =4.35, S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ( x =4.59, S.D. = 0.26 ) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x =4.16, S.D. = 0.31) โดยผลการวิจัยน้ี สอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ทัศนีย์ 
บุตรเพ็ง), 2560 และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ดุสิต จักรศิลป์และคณะ), 2558 ท่ีพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้บัณฑิตในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
  

สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมี
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน 
คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้  ตามลำดับ ส่วนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจต่ำท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดังน้ี 

 1.บัณฑิต ควรมีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากข้ึน 
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 2.ควรจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาเก่ียวกับสถานประกอบการเพ่ือให้ความรู้ในการตัดสินใจเมื่อสำเร็จ
การศึกษา 

 3.ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 ท้ังน้ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะสำเร็จการศึกษา โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับนักศึกษา เพ่ือนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการสมัครงานในสถานประกอบการ  
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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวนท้ังหมด 100 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 
100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน จำแนกตาม เพศ อายุ 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านรายวิชาในหลักสูตร โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1. 
ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ 3. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 4. ด้านผู้สอน 
5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
 

คำสำคัญ :  ความพึงพอใจ การจัดการเรยีนการสอน  แบบสอบถาม  

 

Abstract  
 The purposes of this research was to study of students’ satisfaction in learning and teaching of 
the General Education Programs in department of Science and Mathematics , Faculty of agriculture and 
technology, Rajamankala  University of Technology Isan Surin Campus. This research was studied in the 
2nd semester of 2018 academic year. The sample consisted of 100 students who studied Bachelor’s 
degree and enrolled in general education, department of Science and Mathematics. Instruments used for 
data collection was questionnaire which has 5 attitudinal statements.  The statements that we used in 
our study are  strongly disagree, disagree, neither agree or disagree, agree and strongly agree. The level of 
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satisfaction in learning and teaching of the General Education Programs,was classified with sex and age. 
The statistics used to analyze the data were arithmetic mean and percentage. The results of this study 
was  the satisfaction level of the students’ satisfaction in learning and teaching of the General Education 
Programs in  department of Science and Mathematics as a whole was in a highest level. When considering 
the data individually, the highest score is the course in the curriculum.  Then the rest of the 
teaching/learning activities,  the supporting factor for teaching and learning, instructor, quiz and evaluation 
respectively 
 

Keywords: Satisfaction , The teaching and learning , Questionnaire 

 

บทนำ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค
แห่งหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีสำคัญ คือการผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นกาลังคนในสาขาวิชาการต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมและ
มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะ
การประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับ
ปริญญาตรีประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิชาชีวิตและสิ่งแวดล้อม    
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน เน่ืองจากการศึกษาเป็นรากฐานท่ีสำคัญประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บุคคลได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต
สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีจะดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน การท่ีจะพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งประการหน่ึงคือ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีจะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
 จากงานวิจัย อัญชลี  พริ้มพรายและคณะ (2548, หน้า 18-19) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ 
คุณภาพการสอนและปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดย
ศึกษา 4 ด้านคือด้านบุคคลด้านสถานท่ีด้านสื่อวัสดุด้านงบประมาณผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบุคคล พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก และระดับความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกข้ออยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยท้ังสองด้านน้ีจะมี ความสอดคล้องกันคือวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอนนำจะส่งผลให้อาจารย์มี
ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการสอน มี การช้ีแจงแผนการสอนอธิบายจุดประสงค์การเรียนและเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้
นักศึกษาทราบมีเทคนิคการ สอนและกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมกับเน้ือหารวมท้ังพึงพอใจในบุคลิกของ
อาจารย์ผู้สอน 2. ด้านสถานท่ี พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสถานท่ีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางนักศึกษาท่ี มีความ
พึงพอใจมากกับสถานท่ีตั้งของอาคารและจำนวนเก้าอ้ีในห้องเรียนส่วนความพึงพอใจท่ีมีต่อโรงฝึกงาน นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับต่ำ 3. ด้านสื่อวัสดุ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านสื่อวัสดุอยู่ในระดับปานกลางสิ่งท่ีนักศึกษาพึงพอใจ มาก
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ท่ีสุดคือความทันสมัยของสื่อท่ีใช้สอนส่วนท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในลำดับสุดท้ายคือความเพียงพอของ เครื่องจักรต่อ
จำนวนนักศึกษา 4. ด้านงบประมาณ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านงบประมาณทุกข้ออยู่ในระดับปานกลางระดับ ความ
พึงพอใจระดับท่ีต่ำท่ีสุดได้แก่การแจ้งรายละเอียดของยอดงบประมาณต่าง ๆ ต่อนักศึกษา จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปประเด็นท่ีสำคัญและเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรายวิชาในหลักสูตร ด้านผู้สอน 
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการหลักสูตรให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและทาให้ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารแนวคิดทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องตามประเด็น สำคัญในการวิจัย ดังน้ี 
 1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ของนักศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรายวิชาในหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
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รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 

 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  เพ่ือตอบคำถามหลักของการศึกษาวิจัย ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการในการดำเนินการศึกษาดังน้ี    
  1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่   

-  นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   

กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Accidental sampling) เป็นการสุ่มจาก
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน จำนวน 100 คน  

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 

(Independent Variable) 
 

ปัจจัยพ้ืนฐานของนกัศึกษา 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

1 เพศ 
2 อายุ 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
 

ความพึงพอใจมีต่อการจัดการเรียนการสอน 
1 ด้านรายวิชาในหลักสูตร  
2 ด้านผู้สอน  
3 ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  
5 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
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  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยข้อ
คำถามจำนวน 24 ข้อ ดังน้ี  

   1. ด้านรายวิชาในหลักสูตร จำนวน 5 ข้อ  
   2. ด้านผู้สอน จานวน 5 ข้อ  
   3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 5 ข้อ  
   4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน จำนวน 5 ข้อ  
   5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 4 ข้อ 
  เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังน้ี  
   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   มีระดับคะแนนเท่ากับ 5 
   มีความพึงพอใจมาก   มีระดับคะแนนเท่ากับ 4  
   มีความพึงพอใจปานกลาง  มีระดับคะแนนเท่ากับ 3  
   มีความพึงพอใจน้อย   มีระดับคะแนนเท่ากับ 2  
   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  มีระดับคะแนนเท่ากับ 1 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

  2.2 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยก่อนนำไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
   1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
   2. กำหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   3. จัดทำผังการสร้างเครื่องมือและ นำแบบประเมินความสอดคล้องเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  
   4. นำแบบประเมินความสอดคล้อง มาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญและนำไป
จัดทำเป็นแบบสอบถามและทดลองใช้กับนักศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
   5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง น่ันคือ
นักศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 100 ฉบับ และได้รับกลับคืนมาจำนวน 100 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปโดย
ทำการวิเคราะห์ตามลำดับ ดังน้ี 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ การวิเคราะห์ค่าความถ่ีและร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและนำค่ามาเทียบกับเกณฑ์ดังน้ี (รัตนา พรมภาพ) 

   4.50  -  5.00  หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
   3.50  -  4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก 
   2.50  -  3.49  หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   1.50  -  2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย 
   1.00  -  1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา  
 การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
ส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  สอบถามเก่ียวกับ เพศ  และอายุ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1:  จำนวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลท่ัวไป  จำนวนคน ค่าร้อยละ 

1. เพศ    
  ชาย  41 41 
  หญิง  59 59 
2. อายุ   
  15 - 20 ปี   100 100 
  21 - 25 ปี  0 0 

รวม  100 100 

 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59  มีอายุในช่วง 15-20 ปี จำนวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 
ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ตารางท่ี 2:  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านรายวิชาในหลักสูตร 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิต 4.51 0.78 มากท่ีสุด 
2 เน้ือหาในรายวิชามีความทันสมยั ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4.45 0.78 มาก 
3 รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการเรียน 4.43 0.77 มาก 
4 รายวิชาเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน 4.58 0.64 มากท่ีสุด 
5 รายวิชามีประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพ 4.51 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.71 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านรายวิชาในหลักสูตร พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (   = 4.50 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ รายวิชาเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน (   = 4.58 )   เน้ือหาในรายวิชาเหมาะสมกับจำนวน

หน่วยกิต  (   = 4.51 )  และ รายวิชามีประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพ (   = 4.51 )  ตามลำดับ 
 นอกน้ัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ เน้ือหาในรายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง (   = 4.45 )  และ รายวิชาเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการเรียน (   = 4.43 )  ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3:  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านผู้สอน 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด การเรียนรู้ใน
เน้ือหาวิชา 

3.46 0.96 มาก 

2 ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างด ี 4.66 0.57 มากท่ีสุด 
3 ผู้สอนอธิบายเน้ือหาได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.48 0.66 มาก 
4 ผู้สอนมีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการสอน 4.70 0.61 มากท่ีสุด 
5 ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็น 4.33 0.68 มาก 
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รวม 4.33 0.70 มาก 

 จากตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านผู้สอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.33 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ผู้สอนมีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการสอน (   = 4.70 )  และ ผู้สอนมีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี ( 

  = 4.66 ) ตามลำดับ 
  นอกน้ัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านผู้สอน อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้สอนอธิบายเน้ือหาได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (  = 4.48 ) 

ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้คำแนะนำและรับฟังความคิดเห็น (   = 4.33 ) และ ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ช่วยให้เกิด การเรียนรู้ในเน้ือหาวิชา (   = 3.46 ) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา 

4.54 0.56 มากท่ีสุด 

2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้
คิดวิเคราะห์ปฏบัิติกิจกรรม 

4.63 0.63 มากท่ีสุด 

3 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม 

4.21 0.71 มาก 

4 ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.36 0.76 มาก 
5 มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้

อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
4.66 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.65 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรยีนการสอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.48 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถาม และ

แสดงความคิดเห็น (   = 4.66 )   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติ

กิจกรรม (   = 4.63 )  และมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา (   = 
4.54 )  ตามลำดับ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-120 

 นอกน้ัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือใช้วิธีการสอน

หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาท่ีเรียน (   = 4.36 )  และ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม (   = 4.21 )  ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์      
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย 4.38 0.75 มาก 
2 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ท่ี

จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรยีน 
4.28 0.81 มาก 

3 มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของคาตอบเพ่ือให้ทราบผลการเรียนรู ้ 4.31 0.85 มาก 
4 เปิดเผยคะแนนท่ีได้จากการวัดผล 4.24 1.02 มาก 
5 การวัดและประเมินผลการเรียนมคีวามชัดเจนและยตุิธรรม 4.09 0.92 มาก 

รวม 4.26 0.87 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.26 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากท้ังหมด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง

หลากหลาย (   = 4.38 )  มีการเฉลยหรือแนะแนวทางของคาตอบเพ่ือให้ทราบผลการเรียนรู้ (   = 4.31 ) มีการ

ประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน (   = 4.28 )   

เปิดเผยคะแนนท่ีได้จากการวัดผล (   = 4.24 )  และการวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม (   = 
4.09 ) ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ในภาควิชามีห้องเรียน สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.44 0.81 มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-121 

2 ในภาควิชามีหนังสือ ตารา สาหรบัค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 4.29 0.83 มาก 
3 ในภาควิชามีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ในการศึกษาค้นคว้า อย่างเหมาะสม

และเพียงพอ 
4.35 0.72 มาก 

4 ในภาควิชามีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.56 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 0.75 มาก 

 
 จากตารางท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.41 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า  อยู่ในระดับมาก คือ ในภาควิชามีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (   = 4.56 
)   
  นอกน้ัน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือในภาควิชามีห้องเรียน สื่อ และ

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (   = 4.44 )  ในภาควิชามีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ใน

การศึกษาค้นคว้า อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (   = 4.35 )  และในภาควิชามีหนังสือ ตารา สาหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ (   = 4.29 ) ตามลำดับ  
ตารางท่ี 7: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  รวม
ทุกด้าน 

 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ด้านรายวิชาในหลักสูตร 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
2 ด้านผูส้อน 4.33 0.70 มาก 
3 ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.48 0.65 มาก 
4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน 4.26 0.87 มาก 
5 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 4.41 0.75 มาก 

รวม 4.40 0.74 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

รวมทุกด้าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.40 )   แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ ด้านรายวิชาในหลักสูตร (   = 4.50 )   
 นอกน้ันระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-122 

รวมทุกด้าน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  

(   = 4.48 )  ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (   = 4.41 ) ด้านผู้สอน (   = 4.33 )  และ ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน (   = 4.26 )  ตามลำดับ 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป     

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์จำนวน 100 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

 1. ด้านรายวิชาในหลักสูตร พบว่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสุรินทร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ดังน้ี  เน่ืองจาก รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ มีรายวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบ อาชีพ จัดรายวิชาในหลักสูตรได้เหมาะสมครอบคลุมหัวข้อท่ี

ควรเรียน มีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งการเรียนรู้จัดรายวิชาได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ

เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ วรรณภา (2546) ท่ีกล่าวไว้ว่า เน้ือหารายวิชาใน

หลักสูตรควรเป็นเพียงแนวทางท่ีจะช่วยให้ครูนําไปสู่หรือก่อให้เกิดประสบการณ์กิจกรรม ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีจะช่วยหรือฝึกให้ผู้

เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมท่ีผู้เรียนต้องการ สังคมต้องการและชาติต้องการ ซ่ึงเน้ือหาในรายวิชาควรจะสอด

คล้องกับสภาพการดําเนินชีวิต ประสบการณใ์กล้ตัวผู้เรียน ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถนําไปใชใ้นชีวิตประจําวันได้ เน้ือหาท่ีจะ

กําหนดไวใ้นหลักสูตรต้องมีความต่อเน่ืองเรียงตามลําดับความ ยากง่ายเรียงลําดับของเน้ือหาให้เหมาะสมกับวัยความสนใจ

ความสามารถของผู้เรียน 

 2. ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยูใ่นระดับมากจากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดับมากเป็นอันดับแรก  เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการ

สอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น 

ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการนำไปปฏิบัติได้จริง 

 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดับมากเป็นอันดับท่ี 2 เน่ืองจาก รายวิชาศึกษาท่ัวไป มีปัจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูใ้ห้แก่อาจารย์และนักศึกษาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ห้องเรียน สื่อ และสิ่ง

อำนวยความสะดวก ในห้องเรียน หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สำหรับการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์

และระบบอินเตอร์เน็ต การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของอัญชลี พริ้มพรายและคณะ 

(2548) กล่าวไว้ว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีครูสามารถใช้

ประกอบการสอน เพ่ือช่วยให้การเรียนของนักศึกษาประสบผลดีท่ีสุด  
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 ด้านผู ้สอน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดับมาก เป็นอันดับท่ี 3 เน่ืองจากรายวิชาศึกษาท่ัวไปมีอาจารย์ท่ีมีความรอบรู้และ

สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่นิสิตได้อย่างถูกต้องแม่นยํา มีความเป็นกันเอง รับฟังความคิดเห็นของ

นักศึกษา มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีความปรารถนาดีต่อศิษย์ช้ีนําสิ่งท่ีดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือให้นําไปสร้างสิง่ท่ีดี

งามให้กับสังคมและประเทศชาติซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ (2540) ท่ีกล่าวไว้ว่าครูท่ีดีคือครูท่ีสอนให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรูไ้ด้ดีมีลักษณะการสอนท่ีดีเช่น มีการเตรียมการสอนล่วงหน้า สอนอย่างคํานึงถึงประโยชน์ท่ีผู ้เรียนจะนําไปใชใ้น

ชีวิตประจําวันและสังคม สอนด้วยใจ มอบความรักความอบอุ่น ความเป็นกันเองสอนด้วยจิตวิญญาณของความ    เป็นครู  

 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย อาจเน่ืองมาจาก การเปิดเผย

คะแนนท่ีได้จากการวัดผลน้ันข้ึนอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์แต่ละรายวิชา แตใ่นส่วนอ่ืนๆ เช่น มีการวัดและประเมินผลการ

เรียนอย่างชัดเจนและยุติธรรม ประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียนมี

เทคนิคและวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย มีการเฉลยและแนะแนวทางของคําตอบพร้อมกับให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนําไป

สู่การพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ บัญชา(2542) ท่ีกล่าวไว้ว่า การวัดและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

ควรเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม เลือกเทคนิคการวัดให้เหมาะสมกับคุณลักษณะ หรือสมรรถภาพของผู้เรียน โดย

เครื่องมือน้ันต้องให้ผลท่ีถูกต้อง มีความเป็นปรนัยและสะดวกต่อการนําไปใช้ ควรเลือกใช้วิธีการวัดหลายอย่างให้ครอบคลุม

ผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน รวมท้ังนําผลการประเมินมาพิจารณาตัดสินใจในการจัดการศึกษา และพัฒนา

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

   

บทสรุป  
 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
จำนวน 100 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีนักศึกษามี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านรายวิชาในหลักสูตร รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน  
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ด้านผู ้สอน และด้านท่ีนักศึกษามีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา

ท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสุรินทร์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือในการนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการ

จัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การวิจัยในครั้งน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซ่ึงเกิดจากความช่วยเหลือจาก

หลายๆฝ่าย 
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 ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กรุณาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ทำงานวิจัย และตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องด้วยความเมตตา มาโดยตลอดในการทำการวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณนักศึกษา 

รายวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะ

ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัย ได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 

155คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคาร

ขยะของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 (1.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ปัจจัยด้านการตระหนักถึงความสำคัญของธนาคาร และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคาร มีระดับมากท่ีสุด  

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ  ธนาคารขยะ  การบริหารจัดการ 

 

Abstract  
The objectives of this research were study the factors that affect the performance and efficiency 

of waste management, the Bank of Faculty of Agriculture and Technology.  The sample consisted of 
faculty and staff of the Faculty of Agriculture and Technology, 155 data was analyzed using descriptive 
statistics. The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation.   

The research found that the opinions on the performance and the factors that affect the 
performance of waste management, the Bank of Agriculture and Technology. The overall average level of 
4. 02 ( 1. 16)  when considering the factors that recognize the importance of the bank.  And everyone 
involved in banking operations. With the most 
 

Keywords: Efficiency, Garbage Bank, Management 
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บทนำ  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ( 2546 ) ได้กล่าวว่า สถาบันการศึกษาจัดเป็นชุมชน

ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือ หน่วยงานท่ีประกอบไปด้วยบุคลากรมากมาย ได้แก่ คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการประจํา รวมท้ัง นิสิตนักศึกษา ซ่ึงดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังพักอาศัยอยู่ในสถาบันบางส่วน โดย 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในท้ังในส่วนของการทํางาน และการทํากิจกรรมส่วนตัวอ่ืนๆ ส่วนท่ีเหลือ จากการใช้ทรัพยากรใน
กิจกรรมต่างๆ น้ัน เกิดเป็นขยะท่ีเหลือท้ิงรอการจัดการต่อไป ซ่ึงหาก สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมิได้เห็นความสําคัญและไม่มี
แนวทางในการจัดการในด้านปัญหา ขยะท่ีเกิดข้ึนแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันก็จะเกิดข้ึนตามมาอย่างแน่นอน  
 
 ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีอัตราการเพ่ิม
ของขยะมูลฝอย ปีละประมาณ 1-2 ตัน ซ่ึงมีองค์ประกอบของมูลฝอยแยกตามประเภท ประกอบด้วย เศษอาหาร ร้อยละ 13 
เศษกระดาษ ร้อยละ 6 พลาสติก ร้อยละ 10 แก้ว ร้อยละ 17 กระป๋องโลหะ (น้ำอัดลม กาแฟ) ร้อยละ 12 ผ้าหรือเศษผ้า 
ร้อยละ 14 ยางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 2  และถุงพลาสติก ร้อยละ 24 จากข้อมูลองค์ประกอบขยะมูล
ฝอยดังกล่าว พบว่า สัดส่วนองค์ประกอบท่ีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถนำขยะจำพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม         
มารีไซเคิลได้ร้อยละ 47 แต่ปัจจุบันอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ยังมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอย
ท่ีมีศักยภาพในการกลับมาใช้ประโยชน์ได้ หากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยโดยเริ่มจากตนเอง ชุมชน 
สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร อาคาร สำนักงาน งานฟาร์ม ปศุสัตว์ เป็นต้น ก็จะสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยฯ ได้อีกด้วย 
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ และได้ดำเนินการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ สามารถช่วย
แก้ไขปัญหาขยะ และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติ ดังน้ันเพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถบริหารจัดการธนาคารขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ โดยเน้นการ
พัฒนาการจัดการขยะในรูปแบบของธนาคารขยะข้ึน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท้ังน้ีเพราะในการแก้ไขปัญหาจะต้อง
อาศัยการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม เน่ืองจากปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมีมาก ในขณะท่ีความสามารถในการจัดการและการกำจัดมี 
ค่อนข้างจำกัด  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซ่ึงจะนำไปสู่การพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะให้ดีข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนด

ขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี 
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1) ขอบเขตทางวิชาการ ทำการศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสุรินทร์ 

3) ขอบเขตด้านประชากร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 155 คน 

วิธีการศึกษา  
การวิจัยครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือท่ีใช้ในการสอบถามคือ แบบสอบถาม โดยดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีเป็นอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี จำนวนท้ังสิ้น  155  คน  
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 

1) ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนท้ังสิ้น  155  คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีส่งแบบสอบถาม

กลับมา จำนวนท้ังสิ้น  155  คน 
2) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะคำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 
ระดับของลิเคริ์ต (Likert scale) โดยดำเนินการสร้างแบบสอบถาม ที สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ “โครงการธนาคารขยะ คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี” 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น ต้องหาค่าเฉลี่ย (     ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) (บุญชม, 2535) 
2. การแปลความหมายของข้อมลูการประมาณค่า 5 ระดับ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของคะแนนเพ่ือ

ใช้ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชมและบุญส่ง, 2535 )   
 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 

 

ผลการศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า ประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ีมีดังน้ี 
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ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.61  ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น

อาจารย์ ร้อยละ 83.87 ดังรูปท่ี 1 

  

 
รูปท่ี 1: การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะ
เกษ ตรศาสต ร์ แ ละ เท ค โน โลยี  โด ย รวมอยู่ ใน ระดั บ ม าก  ค่ า เฉลี่ ย  4 .02  (1 .16 ) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ น ราย ข้ อ  
พบว่า บุคลากร ท่านตระหนักถึงความสำคัญของธนาคารขยะ ค่าเฉลี่ย 4.65 (0.61) และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ธนาคาร ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.58 (0.72) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม ฝึกนิสัย ในการรักษาความสะอาด 4.22 (1.12 ) 
ท่านสามารถนำขยะท่ีมีประโยชน์ไปรีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุด 3.92 (1.24) ในบริเวณหน่วยงานมีถังขยะท่ีแยก
ประเภทอย่างชัดเจน 3.90 (1.28)  ถังขยะพอเพียงต่อปริมาณขยะแต่ละวัน 3.88 (1.29) ท่านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 3.86 
(1.25) อาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดอย่างเหมาะสม 3.83 (1.31) ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการ
ดูแลรักษาความ สะอาดเป็นอย่างดี 3.81 (1.32)  และหน่วยงานมีความสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษา 3.76 ( 1. 28) 
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1:  ประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และ  

 เทคโนโลยี 

ข้อ ประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

การปลูกจิตสำนึก พฤติกรรมของท่าน 4.25 0.99 มาก 
1. ท่านตระหนักถึงความสำคัญของธนาคารขยะ 4.65 0.61 มากท่ีสุด 
2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคาร  4.58 0.72 มากท่ีสุด 
3. การจัดกิจกรรม  ฝึกนิสัย ในการรกัษาความสะอาด   4.22 1.12 มาก 

 อาจารย์ , 83.87

เจ้าหน้าท่ี , 16.13

ชาย, 48.39

หญิง, 51.61

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
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4. ท่านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ 3.86 1.25 มาก 
5. ท่านสามารถนำขยะท่ีมีประโยชน์ไปรีไซเคิล ให้เกิด

ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 
3.92 1.24 มาก 

ความเป็นระเรียบ เรียนร้อย และความสะอาดในหน่วยงาน  3.84 1.30 มาก 
6. หน่วยงานมีความสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษา 3.76 1.28 มาก 
7. อาคารเรยีนทุกอาคารมคีวามสะอาดอย่างเหมาะสม 3.83 1.31 มาก 
8. ถังขยะพอเพียงต่อปริมาณขยะแตล่ะวัน 3.88 1.29 มาก 
9. ในบริเวณหน่วยงานมีถังขยะท่ีแยกประเภทอย่างชัดเจน 3.90 1.28 มาก 
10. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานในการดูแล

รักษาความ สะอาดเป็นอยา่งด ี
3.81 1.32 มาก 

รวม 4.02 1.16 มาก 

     

การอภิปรายผล  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี พบว่า ท่านตระหนักถึงความสำคัญของธนาคารขยะ และการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานธนาคาร  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงก็สอดคล้องราดาห์น (Pradhan, 2009, abstract)  ได้
ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนในเมอืงดาร์จีลงิ ประเทศอินเดีย ได้เสนอแนะให้มีการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน 
ดังน้ี  1)  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหาร จัดการขยะ  2)  สร้างระบบและส่งเสริมการลดปริมาณ
ขยะ  การนำมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล  3)  ส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะชีวภาพเช่น  ผัก  ผลไม้ไปทำปุ๋ย 4)  ให้ประชาชนคัด
แยกขยะใส่ถึงตามประเภทขยะไว้ท่ีหน้าบ้านของตน และ 5)  ให้ทางการมีความรับผิดชอบมากข้ึน  และสรุปว่า  หากทาง
เทศบาลเมืองดาร์จีลิงทำได้เช่นว่าน้ีแล้ว  ประชาชนก็จะเต็มใจให้ความร่วมมือกับ ทางการมากข้ึนในการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน  เช่นเดียวกันกับรวิกานต์ (2544) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน กรณีศึกษาธนาคาร
ขยะชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการ จัดการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง เป็น
การใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะท่ี เกิดข้ึนในชุมชนเป็นการจัดการแบบยั่งยืน เพราะมี
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม สำหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในชุมชนจะต้องเกิดจากความสมัคร
ใจ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน คิดริเริ่มค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาชุมชน วางแผนดำเนินกิจกรรมลงทุนและปฏิบัติงาน และ 
ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงาน ปัจจัยท่ีทำให้สมาชิกในชุมชนวัดกลางเข้ามามีส่วนร่วมใน โครงการธนาคารขยะมี 11 
ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ความ พร้อมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนภายนอก
ผู้บริการโครงการ ความเข้มแข็งของชุมชน ความ ต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับความต้องการ
การยอมรับจากสังคม และ ความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ชนรุ่นหน้า ส่วนรูปแบบการดำเนินงานของธนาคาร
ขยะ ชุมชนวัดกลาง เป็นกลยุทธ์หน่ึงของการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีและเหมาะสมสำหรับชุมชนในระดับ ท้องถ่ินท้ังใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

ในบริเวณหน่วยงานมีถังขยะท่ีแยกประเภทอย่างชัดเจน รู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สถานีอนามัยบ้านดอนมูล (2551) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน บ้านดอนมูลพัฒนา ตำบลดู่ใต้
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อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พบว่า สถานีอนามัยบ้านดอนมูลร่วมกับชุมชนได้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมเพ่ือ 81 ปลูกฝังสำนึก
ความรับผิดชอบให้เยาวชนโดยมีผลการดำเนินงาน 3 ด้านคือ มีการคัดแยกท่ีถูกวิธี มีการ นำไปใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม มีการ
กำจัดท่ีถูกวิธี และการศึกษาของ ทวิช (2555) ได้ ดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะของเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่า การวิจัยครั้งน้ีได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนได้รับรู้
ข้อมูล ข่าวสาร วิเคราะห์ปัญหา และแสดงความคิดเห็น และสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงได้รูปแบบ การจัดตั้ง
ธนาคารขยะในรูปแบบของคณะทำงานเพ่ือเป็นแกนกลางในการประสานกับชุมชนในแต่ละ ครัวเรือนเพ่ือนัดนำขยะท่ีคัดแยก
แล้วมาขายท่ีวัดจากน้ันประสานงานกับร้านรับซ้ือของเก่าเพ่ือมารับซ้ือ ขยะจากทางกลุ่ม การแยกขยะท่ีสามารถขายได้นำไป
ขายทุกเดือน ส่วนประเภทขยะท่ีย่อยสลายได้ให้ นำไปทำน้ำหมักชีวภาพ 
 

บทสรุป  
การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะของคณะเกษตรศาสตร์และ

เทคโนโลยี สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ว่า การตระหนักถึงความสำคัญของธนาคาร และทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ธนาคาร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารขยะ การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของหน่วยงาน สามารถ

สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ช่วยลดปริมาณขยะ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกต่อ

ปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซ่ึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นปัจจัยท่ีสำคัญ ถ้าทุกคนมีโอกาส เข้ามามีส่วนร่วมในทุก

ข้ันตอน ก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มคนท่ีสามารถพัฒนาการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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จังหวัดแพร่. [การศึกษาด้วยตนเองสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต]. พะเยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา; 
2555  

สถานีอนามัยบ้านดอนมูล ตำบลดูใ่ต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. ประสิทธิผลของการจัดตั้งธนาคารขยะ ในชุมชน บ้านดอนมูล 
พัฒนา ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน.[ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://
wwwnno.moph.go.th/web_ssj/km/Research /Sanitation/2551/25104.pdf เข้าถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2556. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต. (2546). เอกสารประกอบการประชุม ประจําปี เรื่อง การพัฒนา
ท่ียั่งยืน. 

รวิกานต์ แสนไชย. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชน วัดกลาง เขตบางกะปิ   
กรุงเทพมหานคร. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์]. กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2544. 

Pradhan,  Upendra.  (2009).  Sustainable  Solid  Waste  Management  in  a  Mountain Ecosystem :  
Darjeeling, West Bengal, India. University of Manitoba (Canada). 

 
แนวโน้มการขอรับบริการของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์  



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-131 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์ 

Trends in Customer Requisition of Analytical Laboratory center,  
Faculty of Agriculture and Technology,  

Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 
 

จิรภิญญา  วิโรจน์รัตน ์

ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : Jiraphinya8414@gmail.com * 

 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มการขอรับบริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำ อาหารท่ัวไป และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทตัวอย่าง 
โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ซ่ึงมีจำนวนผู้ขอรับบริการท้ังสิ้น 1,460 ราย โดยแบ่งเป็น 
กลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 417 ราย กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำ จำนวน 809 ราย และกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารท่ัวไป และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จำนวน 234 ราย ผลจาการศึกษา พบว่า แนวโน้มการขอรับบริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงปีงบประมาณท่ีทำการศึกษา
วิจัยถือว่ามีแนวโน้มท่ีจะสามารถเพ่ิมจำนวนข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยผลประกอบการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้มากท่ีสุด
คิดเป็น 44% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 31% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 25% ตามลำดับ และ
สามารถสรุปประเภทของตัวอย่างท่ีสามารถสร้างรายได้มากท่ีสุด ได้ดังน้ี 1) ตัวอย่างน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้มาก
ท่ีสุดคิดเป็น 45% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 38% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 17% ตามลำดับ       
2) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้สูงท่ีสุด คิดเป็น 52% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คิดเป็น 38% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 10% ตามลำดับ 3) อาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีรายได้สูงท่ีสุด คิดเป็น 44% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 31% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 25% 
ตามลำดับ ซ่ึงเป็นผลมาจากการดำเนินการปรับราคาค่าวิเคราะห์ตามสภาพเศรษฐกิจ และได้ดำเนินการขยายขอบข่ายงาน และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภายในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมทรัพยากรธรณี เพ่ือเป็นการเพ่ิมจำนวนผู้
ขอรับบริการและเพ่ิมรายได้ในปีงบประมาณต่อไปในอนาคต   
 

คำสำคัญ: แนวโน้ม ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ การขอรับบรกิาร ผู้ใช้บริการ 
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Abstract 
The study was aimed to investigate the prospects for Analytical Laboratory center, Faculty of 

Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus.  Faculty of 
Agriculture and Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus By means of 
qualitative research. The data collected from the submitted sample. Community water, food and other 
products are divided into three types of samples. During the study period, fiscal years 2017 - 2019, which 
amounted to a total of 1,460 service revenues divided by a group of entrepreneurs. Community Number 
417 entrepreneurs and 809 individual products and food entrepreneurs. And other income 234 Results 
from the study showed a trend to obtain the services of Analytical Laboratory center, Faculty of 
Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus During the fiscal 
year, the research is likely to increase steadily.  Earnings for Fiscal Year 2019, with most revenue 
accounted for 44% , followed by FY 2018 FY 2017 was 31%  and 25% , respectively, and can be 
summarized. This type of sample that can generate the most revenue: 1) water samples in FY 2019, with 
most revenue accounted for 45% , followed by 38%  for FY 2018 and FY. Fri in 2017, representing 17% , 
respectively, 2) Community (m. G.) In FY 2017 with the highest income accounted for 52% , followed by 
38%  for FY 2019 and FY 2018, respectively, representing 10%  3) general and others in FY 2019 with the 
highest income accounted for 44% , followed by FY 2017 FY 2018 was 31%  and 25% , respectively. This 
might due to the revision of service charges depended on economic growth, extended parameters for 
analyzing and promoting and publicizing to other organizations within Surin province and nearby 
provinces such as Surin Provincial Public Health Office, Buriram Provincial Industry Office, Surin Provincial 
Industry Office and Department of Mineral Resources in order to increase the number of customers in the 
future.   

 

Keywords: Trends, Analytical Laboratory center, service requests, service users 

 

บทนำ  
ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย

บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เป็นประเด็นท่ีเน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ

ต้องแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก          

ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานท่ี

เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำยุทธศาสตร์ชาติมาปรับใช้ในการ
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ให้บริการผู้มาขอรับบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ แก่หน่วยงานของ

ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป และยังมีแผนการนำมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ซ่ึงเป็นข้อกำหนดท่ัวไปว่าด้วย

ความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและ

ข้อกำหนดด้านวิชาการ ซ่ึงมาตรฐานน้ีเน้นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร

การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานท่ีและภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด การตรวจสอบ

ความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้ การได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบใน

การแข่งขัน สร้างความน่าเช่ือถือ พัฒนาประสิทธิภาพก้าวไปข้างหน้า เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

ตารางท่ี 1: จำนวนผู้ท่ีได้รับมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนของในแต่ละภูมิภาค 

ภูมิภาค จำนวน (ราย) 

ภาคกลาง 2,944 
ภาคตะวันออก 465 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,021 
ภาคใต ้ 1,086 
ภาคเหนือ 2,269 

รวมท้ังสิ้น 9,785 

ท่ีมา: กองบริหารมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จากตารางท่ี 1 พบว่า จากการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซ่ึงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้ึน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี วงเงินประมาณ 112,475,000 บาท (-หน่ึงร้อยสิบสองล้านสี่
แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท-) เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือระดับพ้ืนบ้านท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 
ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการ หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน เพ่ือผลิตจำหน่ายสู่ตลาดผู้บริโภค และเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด      
ให้เป็นท่ียอมรับและเพ่ิมความเช่ือถือของผู้ซ้ือในและต่างประเทศ ทำให้มีผู้ท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของในแต่ละ
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทำให้ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเพ่ิมจำนวนผู้ขอใช้บริการเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 
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รูปท่ี 1: มูลค่าตลาดน้ำบรรจุขวดในประเทศไทย 
ท่ีมา: ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย 

 จากรูปท่ี 1 เป็นการแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ท่ี
ประมาณ 52,000 ล้านบาท ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 4.0 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยท่ีทำให้มูลค่าตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเพ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึง
มาจากการท่ีกลุ่มคนรักสุขภาพเพ่ิม จำนวนข้ีนเรื่อย ๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสื่อออนไลน์ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ 
จึงทำใหผู้บริโภคได้รับความรู้ในเรือ่งของสารอาหารและโทษท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ผู้บริโภค
ใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลดีต่อตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด เพราะมองว่าเป็นเครื่องดื่มท่ีดีต่อสุขภาพ เพราะไม่มี
การใส่น้ำตาลหรือสารปรุงแต่งเข้าไปเพ่ิมเหมือนอย่างน้ำอัดลม หรือชาพร้อมดื่มซ่ึงมองว่าเป็นเครื่องดื่มท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 
นอกจากน้ีจาก พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2560 ท่ีให้มีการปรับข้ึนภาษีน้ำตาล ทำ
ให้ตลาดเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของน้ำตาลจำเป็นต้องปรับราคาข้ึน จึงทำให้ผู้บริโภคจึงหันมาบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดแทนมาข้ึน 
นอกจากน้ีแม้ว่าน้ำประปาในประเทศไทยจะสามารถดื่มได้ ผู้บริโภคจำนวนมากยังคงเลือกท่ีจะดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวด
มากกว่า เพราะรู้สึกว่าสะอาดและปลอดภัยกว่า ดังน้ัน จึงเป็นผลในเชิงบวกต่อตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเช่นกัน และมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 356 พ.ศ. 2557 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ให้ผู้ท่ีประการเก่ียวกับเครื่องดื่มฝน
ภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุท่ี
ปิดสนิท อีกท้ังยังมีประกาศนโยบาย Food Safety Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety Hospital) ซ่ึงทางสาธารณะสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ขอให้ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รับเป็นหน่วยตรวจสอบอาหารของโรงพยาบาลภายในจังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย จึงทำให้ศูนย์
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ มีแนวโน้มท่ีจะสามารถเพ่ิมจำนวนผู้ขอใช้บริการจากท้ัง 2 ประเภทตัวอย่างเพ่ิมมากข้ึน  

ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงแนวโน้มการขอใช้บริการรับตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างอาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินงานกับท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือค้นหาศึกษาปัจจัย
ท่ีสำคัญท่ีส่งผลต่อการขอรับบริการของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยวัดจากผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานในแต่
ปีงบประมาณ และนำผลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ี ไปประกอบการพิจารณา วางแผน จัดระบบงานการให้บริการ และสร้าง
กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาแนวโน้มการขอรับบริการของผู้ใช้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-135 

 

วิธีการศึกษา  
การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาใช้แนวทางการวิจัยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ควบคู่กัน 

โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุน เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์โดยรวมของแนวโน้มการขอรับ
บริการของผู้ใช้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน 

1. แบบของการวิจัย งานวิจัยน้ีผูศึ้กษาวิจัยได้ใช้แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร หรือ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ได้แก่ 
1.1 กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 417 ราย  
1.2 กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเก่ียวกับน้ำ จำนวน 809 ราย 
1.3 กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ จำนวน 234 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ คือ แบบแจ้งความจำนงขอรับบริการวิเคราะห์และทดสอบ 
และหนังสือ นำส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จากสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จากสำนักงานศรีษะเกษ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 กำหนดแผนการรวบรวมข้อมูลการชำระเงินค่าบริการจากแผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
3.2 เมื่อได้ข้อมูลจากการผลการใช้บริการแล้ว นำข้อมลูท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือกำหนดเป็นแนวโน้มการขอรับ

บริการของผู้ใช้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสรุินทร์ ในปีงบประมาณต่อไป 
  ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการด้านการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก 
ผู้ประกอบการ และบุคคลท่ัวไป โดยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ได้ดำเนินการปรับราคาค่าวิเคราะห์ตามสภาพ
เศรษฐกิจ ขยายขอบข่ายงาน และประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
บุรีรัมย์ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมจำนวนผู้ขอรับบริการและรายได้ โดยสามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบระยะเวลา 3 ปี เป็นดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2: สรุปรายการรายรบัตวัอย่างจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ประเภทตัวอย่าง ผู้รับบริการ จำนวนเงิน (บาท) 

อาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาล ผูป้ระกอบการ (เส้นก๋วยเตี๋ยว) 
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย จำนวน 175 ราย 

43,450 
 

น้ำ ผู้ประกอบการในจังหวัดสรุินทร์ จำนวน 184 ราย 249,800 
ผลิตภัณฑ์ชมุชน อุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 93 ราย 208,650 

รวมรายรับท้ังสิ้น (-ห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 501,900 

ท่ีมา : แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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J-136 

 
รูปท่ี 2: รายรับจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
รูปท่ี 3: สรุปรายรับศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

จากกราฟ พบว่ารายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนคิดเป็น 75% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยประเภทตัวอย่างท่ีสามารถสร้างรายได้มากท่ีสุด คือตัวอย่างน้ำ คิดเป็น 50% ของรายได้ท้ังหมด
ประจำปีงบประมาณ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็น 41% และอาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ คิดเป็น 9% ตามลำดับ
ซ่ึงเกิดจากการปรับราคาค่าวิเคราะห์ให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และได้ดำเนินการเพ่ิมพารามิเตอร์ในการตรวจ
วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความหลากหลายมากข้ึน และจำนวนของผู้ขอรับบริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนด้วย  
 
ตารางท่ี 3:  สรุปรายการรายรับตวัอย่างจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภทตัวอย่าง ผู้รับบริการ จำนวนเงิน (บาท) 

อาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาล ผูป้ระกอบการอาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัย จำนวน 30 ราย 

36,100 

น้ำ ผู้ประกอบการในจังหวัดสรุินทร์ จำนวน 265 ราย 549,590 

ผลิตภณัฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 179 ราย 41,480 

รวมรายรับเป็นเงินท้ังสิ้น (-หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถ้วน-)  627,170 
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อาหารทั่วไป และอ่ืน ๆ นํ้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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J-137 

ท่ีมา : แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

  

รูปท่ี 4: รายรับจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
รูปท่ี 5 สรุปรายรับศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

จากกราฟ พบว่ารายรับของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจำนวนเพ่ิมข้ึนคิดเป็น      
56% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประเภทตัวอย่างท่ีสามารถสร้างรายได้ได้มากท่ีสุด คือ ตัวอย่างน้ำ คิดเป็น 
78% ของรายได้ท้ังหมดประจำปีงบประมาณ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดเป็น 17% และอาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ คิดเป็น 
5% ตามลำดับ สืบเน่ืองมาจากการปรับปรุงการบริหารงานและการประชาสัมพันธ์ และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสร้างความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของภาครัฐ และการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้
ขอรับบริการท้ังประชาชนและนักธุรกิจเอกชน  

 

ตารางท่ี 4: สรุปรายการรายรับตวัอย่างจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเภทตัวอย่าง ผู้รับบริการ จำนวนเงิน (บาท) 

อาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาล ผูป้ระกอบการ (เส้นก๋วยเตี๋ยว) 
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย จำนวน 48 ราย 

61,720 
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อาหารทั่วไป และอ่ืน ๆ นํ้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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J-138 

น้ำ ผู้ประกอบการในจังหวัดสรุินทร์ จำนวน 285 ราย 659,940 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 128 ราย 150,200 

รวมรายรับท้ังสิ้น (-แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) 871,860 

ท่ีมา: แผนกการ งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร ์
 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 รายรับจำแนกตามประเภทตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
รูปท่ี 7: สรุปรายรับศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562 
หมายเหตุ: จำนวนเงินรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากยังไม่สิ้นปีงานประมาณ 

 
จากกราฟสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่ามีรายได้เพ่ิมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 58% 

เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประเภทตัวอย่างท่ีสามารถสร้างรายได้ได้มากท่ีสุด คือ ตัวอย่างน้ำ คิดเป็น 83% 
ของรายได้ท้ังหมดประจำปีงบประมาณ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดเป็น 9% และอาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ คิดเป็น 8% 
ตามลำดับโดยสืบเน่ืองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ประสานงานเรื่องการส่งตัวอย่างน้ำของผู้ประกอบการน้ำดื่ม
บรรจุขวด เพ่ือตรวจเฝ้าระวังประจำปี โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องส่งท้ังตัวอย่างน้ำบริโภคเพ่ือตรวจวิเคราะห์ 
ผล แล้วนำส่งรายงานผลกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดทุกปี 
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 รายรับ (บาท) 101,310 82,320 164,880 501,900 627,170 871,860
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ผลการวิจัย 
 

 
รูปท่ี 8: สรุปจำนวนผู้ขอใช้บริการแต่ละประเภท ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ในแต่ละปีงบประมาณมีอัตราเพ่ิมข้ึนในทุก

ปี ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจำนวนสูงสุด คิดเป็น 39% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 36%  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 25% ตามลำดับ รองลงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนมาก
ท่ีสุด คิดเป็น 45% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็น 32% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 23%
ตามลำดับ และสุดท้ายเป็นตัวอย่างอาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้ขอรับบริการมากท่ีสุด         
คิดเป็น 69% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 19% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 12% ตามลำดับ  

 
รูปท่ี 9: ยอดรายรับแตล่ะประเภท ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

2560 2560 2562

นํ้า 184 260 285

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 93 179 128

อาหารทั่วไป และอ่ืนๆ 175 30 48
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อาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ 43,450 36,100 61,720
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 จากกราฟจะเห็นได้ว่าแนวโน้มยอดรายรับตัวอย่างน้ำมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี
รายได้มากท่ีสุดคิดเป็น 45% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 38% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 
17% ตามลำดับ รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้สูงท่ีสุด คิดเป็น 52% 
รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็น 38% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 10% ตามลำดับ แต่จากการ
เปรียบเทียบกราฟรูปท่ี 8 กับกราฟรูปท่ี 9 ในปีประมาณ 2561 จะได้เป็นได้ว่ามีผู้มาขอใช้บริการเป็นจำนวน 179 ราย แต่มี
รายได้เพียง 41,480 บาท สาเหตุเกิดจากทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์
ให้กับศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ได้ทันในปีงบประมาณดังกล่าว จึงได้ขอเลื่อนให้มีการจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ใน
ปีงบประมาณถัดไป เน่ืองจากมีการส่งผลวิเคราะห์มาตรฐานผลติภณัฑ์ล่าช้ากว่าท่ีกำหนด ดังน้ัน ทำให้ยอดเงินจึงไม่สัมพันธ์กับ
จำนวนผู้ขอรับบริการ และสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้สูงท่ีสุด          
คิดเป็น 44% รองลงมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น 31% และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็น 25% ตามลำดับ 

 
รูปท่ี 10 : ผลรวมยอดรายรับของตัวอย่างแต่ละประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
 

 
 
รูปท่ี 11 : เปรียบเทียบรายรับกับจำนวนผู้ขอรับบริการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
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อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด มีการส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาวิเคราะห์ และ
ทดสอบเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี คิดเป็น 73% ของรายได้ท้ังหมด รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็น 20%  และสุดท้าย
เป็นอาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ คิดเป็น 7%  ตามลำดับ สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน
ต่อเน่ือง เพราะในแต่ละวันผู้คนต้องดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก และโหยหาน้ำดื่มท่ีมีความสะอาดบริสุทธ์ิดีต่อสุขภาพ จึงหันมา
พ่ึงพาเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำ อย่างเครื่องกรองน้ำท่ีค่าใช้จ่ายถูก และเหตุน้ีเองจึงส่งผลให้เกิดผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมา
จำหน่ายในราคาท่ีผู้บริโภคสามารถรับได้กันล้นหลาม นอกจากน้ี สภาพอากาศของประเทศท่ีร้อนข้ึนส่งผลให้ความต้องการ
เครื่องดื่ม เพ่ือช่วยดับกระหาคลายร้อนเพ่ิมสูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำอัดลม น้ำผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะน้ำดื่ม
บรรจุขวด ซ่ึงมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน น้ำดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าท่ีเหมาะสำหรับผู้ท่ี
เน้นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เพราะไม่มีสารปรุงแต่งอ่ืน ๆ รวมไปถึงนับวันความต้องการบริโภคน้ำดื่มบรรจุจะเพ่ิมข้ึนตามจำนวน
ประชากรและรายได้ของครัวเรือน โอกาสในการทำธุรกิจน้ำดื่มยังมีมาก เพราะอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มมีการขยายตัวค่อนข้าง
สูง มีผู้ประกอบการท้ังรายเล็กและรายใหญ่รวมกันมากถึง 2,000 ราย ดังน้ัน ส่งผลให้การผลิตน้ำดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีก
มาก จากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำธรรมชาติ เน่ืองจากแต่ก่อนแหล่งน้ำต่าง ๆ สามารถนำมาใช้
เพ่ืออุปโภคและบริโภคได้แบบไม่รู้สึกกังวลกระท่ังปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ 
โรงงานผลิตยานยนต์ โรงงานเช้ือเพลิง เป็นต้น ทำให้แหล่งน้ำมีภาวะปนเป้ือน รวมถึงจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนด้วย ท้ังน้ี 
น้ำดื่มสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำดื่มในภาชนะท่ีเป็นพลาสติกใส และพลาสติกขุ่น แต่ผู้บริโภคจะนิยมดื่มน้ำใน
ภาชนะบรรจุท่ีเป็นพลาสติกใสมากกว่า เพราะมีความเช่ือมั่นต่อความสะอาดและปลอดภัย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตและบริโภค
เล็งเห็นความสำคัญของน้ำต่อการดำรงชีวิต และสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตไม่ได้ ถ้าขาดแคลนน้ำ ในแต่ละวันมนุษย์ต้องดื่มน้ำให้
เพียงพอเพ่ือเติมออกซิเจนให้แก่อวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะสมองท่ีต้องการออกซิเจนมากถึง 1 ใน 3 ของความต้องการออกซิเจน
ท้ังหมดของร่างกาย ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ลำเลียงอาหาร ลดความ ตึงเครียด คืนความสดช่ืนภายหลังออกกำลังกาย และให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกา และในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณสดช่ืน แจ่มใส ซ่ึงใน
อดีตน้ำฝนเป็นน้ำธรยโดยปกติเราควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 8 แก้ว ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ในขณะน้ัน การดื่มน้ำ
อย่างเพียงพอ รมชาติท่ีสะอาด และน้ำต้มเป็นน้ำท่ีสะอาดท่ีสุด เราสามารถนำมาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ทันที โดยไม่
จำเป็นต้องผ่านข้ันตอน การผลิตอ่ืน ต่างกับสมัยปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไป มีการตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือใช้ ประโยชน์จากผืนดิน 
ท้ังด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม เป็นท่ีอยู่อาศัย และ ท่ีสำคัญคือการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้คนให้มีความสะดวกสบาย ปัญหาต่าง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาบริโภคได้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำท่ีสะอาดน้ันเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับประชากรท่ัว
โลก โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีกำลังพัฒนา เพราะสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วย มลพิษส่งผลทำให้น้ำฝนปนเป้ือนไปด้วย
สารพิษต่าง ๆ และแหล่งน้ำผิวดินเป็น ศูนย์รวมความสกปรก เช่น ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากชุมชน ตลอดจนน้ำท่ีผ่าน 
การเกษตร ซ่ึงมีการใช้สารเคมี และวัตถุมีพิษเพ่ือการเกษตร ทำให้แหล่งน้ำผิวดิน เกิดการปนเป้ือนไม่เหมาะสมต่อการนำมา
บริโภค เพราะฉะน้ันการผลิตน้ำดื่ม เพ่ือจำหน่ายจึงเป็นวิธีการท่ีดีซ่ึงทำให้มีน้ำสะอาดเพ่ือใช้ในการบริโภค ดังน้ันน้ำดื่ม บรรจุ
ขวดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก ผู้บริโภคมีความเช่ือถือว่าสะอาด ปลอดภัย 
สะดวก สบายต่อการบริโภค จนทำให้ปัจจุบันแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภคท่ีสำคัญของคนไทย คือ น้ำดื่มบรรจุขวด เน่ืองจากคน
ไทยประมาณร้อยละ 60 อาศัยน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นแหล่งน้ำหลัก รองลงมาคือ น้ำประปา น้ำฝน และน้ำบาดาล ซ่ึงสอดคล้อง
กับการวิจัย อนุรักษ์ วุฒิแขม (2556) ท่ีได้วิจัยเก่ียวกับ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนตำบลขัว
มุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
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วัตถุประสงค์ในการซ้ือน้ำบรรจุขวดเพราะสะดวก มั่นใจในคุณภาพ ความสะอาด หากราคาน้ำดื่มบรรจุขวดมีการปรับราคา
สูงข้ึนก็จะซ้ือต่อไปในปริมาณเท่าเดิม การตัดสินใจซ้ือน้ำดื่มบรรจุขวดในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตส่วนใหญ่จะซ้ือน้ำดื่มบรรจุ
ขวดไปบริโภคท่ีพักอาศัย และมีการบริการส่งถึงบ้าน ซ่ึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจซ้ือน้ำดื่มบรรจุขวดของกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วยปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านการจูงใจกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะพิจารณาการตัดสินใจซ้ือน้ำดื่มบรรจุขวดเพราะ
บรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มบรรจุขวดมีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม และราคาถูก ส่วนการจูงใจท่ีอยู่ในระดับมากเพราะสินค้ามี
รับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) รองลงมาคือมีความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ และเหตุจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ
น้ำบรรจุขวดของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน  

 

บทสรุป  
 การศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาแนวโน้การขอรับบริการของศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีประชากร หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 417 ราย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเก่ียวกับน้ำ จำนวน 809 ราย และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ
อาหารท่ัวไป และอ่ืน ๆ จำนวน 234 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี คือ แบบแจ้งความจำนงขอรับ
บริการวิเคราะห์และทดสอบ และหนังสือ นำส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และจากสำนักงานศรีษะเกษ ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่ามี
สถานประกอบการท่ีผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเข้ามาขอรับบริการตรวจวิเคราะห์เป็นจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็น 53% ซ่ึงเป็นผลให้
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ มีรายได้จากการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์น้ำสูงท่ีสุดด้วยเช่นกัน คิดเป็น 73% รองลงมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คิดเป็น 29%  มีรายได้จากการขอรับบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดเป็น 20% และ
สุดท้ายเป็นบริการรับบริการตรวจวิเคราะห์อาหารท่ัวไปและอ่ืน ๆ คิดเป็น 18% มีรายได้จากการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์
อาหารท่ัวไปและอ่ืนๆ คิดเป็น 7%  ตามลำดับ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะท่ีปรึกษา ได้แก่               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณรัตน์  สกุลนามรัตน์ หัวหน้าศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้กรุณาให้แนวคิด หลักการ 
ข้อแนะนำหลายประการ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ประกอบการท่ีส่งตัวอย่างเข้ามา
วิเคราะห์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีกรุณาส่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามา
ตรวจสอบมาตรฐาน (มผช.) ซ่ึงสามารถนำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไปใช้ได้อย่างเต็มท่ี ทำให้การศึกษาเสร็จสิ้นตามหัวข้อท่ี
กำหนด และขอขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อีกหลายท่านซ่ึงไม่ได้กล่าวนามในท่ีน้ีด้วย 
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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชากรท่ีศึกษา คือ อาจารย์     
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีปฏิบัติงานจริงในช่วงปีการศึกษา 2560 จำนวน 
65 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิชาการ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.70 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.87) โดยพบว่า การจัดกิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน

วิชาการ ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.53, S.D.= 0.96) และด้านการให้คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ          

มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D. = 0.82)   
 ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยครั้งน้ีงานพัฒนาผลผลิตทางวิชาการสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการโดยเน้นการให้คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ           
 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ ผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

Abstract  
 This research aims to study the satisfaction of the principal mechanisms and incentives to 
produce academic work. Faculty of Agriculture and Technology Rajamangala University of Technology Isan 
The population was professor of the Faculty of Agriculture and Technology. Rajamangala University of 
Technology Isan The actual work during the 2560 academic year, 65 were used in this study were satisfied 
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with the system and mechanisms to create incentives for the production of academic work. Faculty of 
Agricultural Sciences and Technology Rajamangala University of Technology Isan Check for content 
validity by experts with the reliability of 0.70, data analysis, statistical averages. And standard deviation 
 The research found that Satisfaction professors systems and mechanisms and incentives to 

produce the overall academic. At a high level ( x̄ =  4.08, SD =  0.87 ) were found to stimulate activity. 

Encourage productive academic staff Most average (x̄ =  4.53, SD =  0.96 ) , and the provision of expert 

advice / guidance to produce academic work. The average medium (x̄ = 3.50, SD = 0.82 )  
 suggested by the results of this research and development, academic productivity provides the 
information to improve systems and mechanisms to create incentives for the production of academic 
emphasis. providing expert advice / guidance to produce academic work.  
 

Keywords: Motivation, Academic work, Faculty of Agriculture and Technology 

 

บทนำ  
 การวิจัย (Research) เป็นเครื่องมือและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญอย่างหน่ึงในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ ความมั่นคง ของชาติ (นที เทียมศรีจันทร์, 2543) 

ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการวิจัยจึงเป็นกระบวนการ

หน่ึงของการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และได้องค์ความรู้ท่ีมีเหตุมีผลจากการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ

สามารถนำความรู้น้ัน มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมั่นใจ (นพดล ,2542) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นแหล่งความรู้

สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีหน้าท่ีรวบรวมการผลิตและการถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนให้สังคมเป็นแหล่งสำหรับ

การศึกษาค้นคว้าช่วยให้คำแนะนำแก่สังคม เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันปัญหาด้วยเหตุน้ี การทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ถึงแม้งานวิจัยจะมีความสำคัญแต่ในภาพรวมยังให้ความสนใจกับงานวิจัยน้อยมาก อีกท้ังการบูรณาการ

กิจกรรมวิจัยเข้ากับพันธกิจสำคัญอ่ืน ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ ยังมีจำนวนท่ีน้อยสำหรับการมุ่งเข้าสู่การสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ๆ เพ่ือนำสังคมสอดคล้องกับผลการศึกษา พบว่า สภาพการทำวิจัยของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 

2557-2560 มีจำนวนอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแต่ละปี ร้อยละ 20 มีจำนวนงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่เฉลี่ย 4 ปี

เพียงร้อยละ 35.71 ซ่ึงเมื่อเทียบสัดส่วนจำนวนอาจารย์กับจำนวนผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยในระดับ

น้อย จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบงาน จึงพัฒนาผลผลิตทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงนำ

ข้อมูลด้านปัญหาท่ีเก่ียวข้องในการดำเนินงานและการส่งเสริมสนับสนุนในการทำวิจัยมาปรับปรุงระบบและกลไกในการ

ดำเนินงานของงานพัฒนาผลผลิตทางวิชาการ โดยให้ความสำคัญกับเรือ่งแรงจูงใจในการผลติผลงานวิชาการ โดยมีความเช่ือว่า

แรงจูงใจในการทำงานเป็นสิ่งประกอบสำคัญท่ีทำให้การทำงานมีความสุข ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญท่ีสุดท่ีจะผลักดันให้งานสำเร็จ ซ่ึง

แรงจูงใจในการทำงาน มีดังน้ี 1) ขวัญและกำลังใจในการทำงาน หมายถึง ความรัก ความศรัทธาในอาชีพ ความพึงพอใจในงาน

ท่ีทำ 2) การเผยแพร่และการแสดงผลงาน เป็นแรงจูงใจท่ีสำคัญอีกประการหน่ึง เพราะจะทำให้บุคคลมีความภูมิใจ มั่นใจใน

ความสามารถของตน ท้ังยังจะได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปมีช่ือเสียงจากการเผยแพร่ผลงานท่ีดีเด่น เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคล

อยากทำงาน ทำงานแล้วมีความสุข ดังน้ัน ทุกหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของทุกคนในหน่วยงาน เพ่ือเสริม
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แรงจูงใจในการทำงานให้ดีข้ึน 3) ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจให้บุคคลอยากทำงาน กล่าวคือท้ังผู้บริหาร

และบุคลากรในหน่วยงานเข้าใจกันดีไม่ลำบากใจไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญ ทุกคนช่วยเหลือกัน การทำงานก็จะมีความสุข เมื่องาน

พัฒนาผลผลิตทางวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานตามแนวทางของการสร้างแรงจูงใจในการผลิต

ผลงานวิชาการ ได้สักระยะหน่ึงได้พบว่าการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีหน่วยงานต้องการ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจ

ในการผลิตผลงานวิชาการ เพ่ือนำผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ี นำไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน จัดระบบ สนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ดังน้ันงานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิต

ผลงานวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรท่ีศึกษา คือ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน              
ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ท้ังหมด จำนวน 65 คน โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
 2.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีเป็น แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและความพึงพอใจ    
ต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นแบบตรวจสอบรายการ           
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ทำงาน และ
ประสบการณ์ในการทำวิจัยโดยรวม  
 2.2 ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ข้อคำถามเก่ียวกับ 
การสนับสนุนทุนวิจัย การจัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นการวิจัย การสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่งานวิจัย การให้คำปรึกษาโดย
ผู้เช่ียวชาญ และการประเมินผลงาน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นำเครื่องมือไปหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาจาก
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่านโดยใช้เกณฑ์การยอมรับจากผู้เช่ียวชาญร้อยละ 80 ในแต่ละข้อคำถาม ผลการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและโครงสร้าง พบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับข้อคำถามท้ังหมด 5 ข้อ และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ด้านภาษาท่ีใช้ในการตั้งคำถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิอร์ท (Likert) มีระดับความ
พึงพอใจ 5 ระดับ ดังน้ี 
  5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ระดับความพึงพอใจ มีผลต่อการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (บุญชม และ
บุญส่ง, 2535) ช่วงกว้างหัวท้าย 0.50-0.51 และระหว่างกลาง 1.0) 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย  
 1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศ หญิง ร้อยละ 47.69 สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ร้อยละ 64.61 
รองลงมา คือ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 35.38 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ร้อยละ 92.30 รองลงมาคือ ร้อยละ 7.69  
 2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับ 

นักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.53, S.D.= 0.96) และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้

คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x̄ = 3.50, S.D. = 0.82) (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 : ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รายการ x̄ S.D. แปลความหมาย 

1.การให้ทุนภายในหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ 4.27 0.84 มาก 

2.การให้คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ 3.50 0.82 ปานกลาง 

3.การสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงาน เช่น จัดหาเวทีเผยแพร่/จัดเวทีเผยแพร่ 4.22 0.98 มาก 

4.การกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับ

นักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) 

4.53 0.96 มากท่ีสุด 

5.การใช้ผลงานวิชาการเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.29 0.91 มาก 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.08 0.87 มาก 

  
3.ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 4.08, S.D. = 0.87) โดยพบว่า การจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับ

นักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.53, S.D.= 0.96) รองลงมาลำดับ 2 มีการใช้ผลงานวิชาการเป็นส่วน

หน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 4.29, S.D.= 0.91) รองลงมาลำดับ 3 การให้ทุนภายในหน่วยงาน

เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 4.27, S.D.= 0.83) รองลงมาลำดับ 4 การสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงาน เช่น จัดหาเวทีเผยแพร่/จัดเวทีเผยแพร ่ มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 4.22, S.D.= 0.98) และลำดับ 5 การให้คำแนะนำ

เช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D.= 0.82) ตามลำดับ  
 4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากการให้คำแนะนำเพ่ิมเติม พบว่า การจัดกิจกรรมการกระตุ้นส่งเสริมให้

อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับ นักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดสุด (x̄ = 4.53, S.D.= 

0.96) รองลงมาลำดับ 2 มีการใช้ผลงานวิชาการเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 4.29, 
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S.D.= 0.91) รองลงมาลำดับ 3 การให้ทุนภายในหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 4.27, 

S.D.= 0.83) รองลงมาลำดับ 4 การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน เช่น จัดหาเวทีเผยแพร่/จัดเวทีเผยแพร ่ มีค่าเฉลี่ยมาก (x̄ = 

4.22, S.D.= 0.98) และลำดับ 5 การให้คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (x̄ = 3.50, 
S.D.= 0.82) ตามลำดับ  
 

การอภิปรายผล  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.87) โดยพบว่า การกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับ 

นักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (x̄ = 4.53, S.D.= 0.96) สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีคาดว่าน่าจะเกิดจากงานพัฒนา

ผลผลิตทางวิชาการของคณะฯ จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงใน

วารสารมีกิจกรรมต่างๆ ดังน้ีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานวิจัยส่งเสริมความเข้าใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

พัฒนาสมรรถนะการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการเขียนรายงานวิจัยและบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Reference Manager) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาชุดโครงการวิจัย คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย การพัฒนาเอกสารคำสอน/ตำรา

และมีคู่มือสนับสนุนและแจกเอกสารพร้อมท้ังนำเอกสารข้ึน website ของคณะฯ จึงทำให้อาจารย์มีความพึงพอใจในสิ่งท่ี

หน่วยงานพัฒนางานผลผลิตทางวิชาการจัดให้และด้านการให้คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ย

ปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D. = 0.82) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวรัตน์ และคณะ (2554) ท่ีได้ศึกษากับอาจารย์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการ

ผลิตผลงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี  

บทสรุป  
 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประชากรท่ีศึกษา คือ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มากท่ีสุด 
คือ การกระตุ้นส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ/มีระบบพ่ีเลี้ยงสำหรับนักวิชาการหน้าใหม่ (น้องใหม่) มีค่าเฉลี่ยมาก      

(x̄ = 4.53, S.D.= 0.96) รองลงมาอาจารย์มีความพึงพอใจในสิ่งท่ีงานพัฒนาผลผลิตทางวิชาการจัดให้และด้านการให้

คำแนะนำเช่ียวชาญ/ช้ีแนะในการผลิตผลงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยปานกลาง (x̄ = 3.50, S.D. = 0.82) และโดยภาพรวม                         

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08, S.D. = 0.87) ท่ีปฏิบัติงานจริงในช่วงปีการศึกษา 2560 จำนวน 65 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านท่ีเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนใน
การทำวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ต่อการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษาใหม่รหัส 62 จำนวน 78 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม เพ่ือนำมาวิเคราะห์ค่าแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละของข้อมูล จากการเก็บข้อมูลพบว่าเป็นนักศึกษาเพศชาย 
ร้อยละ 85.90 เป็นนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 47.44 และนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 3 (หลักสูตรเทียบ
โอน/ต่อเน่ือง) ร้อยละ 51.28 นักศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษามาจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ร้อยละ 30.77 

เมื่อสำรวจเหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกด้วย
ตัวเอง ร้อยละ 42.11 ด้านความคาดหวังต่อหลักสูตร ร้อยละ 61.33 คาดหวังจะได้ค้นคว้าหาความรู้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการทำงาน และร้อยละ 71.64 มีความคาดหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดของตน  

จากข้อมูลครั้งน้ีผู้วิจัยจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาแนะแนวการศึกษาต่อ 
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักศึกษา และตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง  นักศึกษาใหม่  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

Abstract  
The purpose of this research is to study the expectations of new students towards admission in 

mechanical engineering, Faculty of Agriculture and Technology. The sample group used in this study of 
student ID 62 number of 78 students, by using the questionnaire.  The data were analyzed in terms of 
frequency and percentage. From the data collection, it was found that 85.90 percent were male students, 
47 .4 4  percent were students of the Bachelor of Industrial Program and 51 .28  percent of the 3rd-year 
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student (transfer/ continuous transfer program).  New students enrolled in mechanical engineering were 
30.77 percent is the students graduated from Surin Technical College.  

When examining the reasons for choosing to study in the Department of mechanical engineering. 
Most students decide on their own 42.11 percent. In the expectation of the curriculum, 61.33 percent of 
the students expected to find knowledge and gain knowledge and experience which are useful in their 
work. 71.64% of students expected that upon completion of their studies, they would earn income from 
their occupation according to their expertise. 

From this information, the researcher will use it as a guideline in the development of public 
relations, admissions, further education, teaching and learning, activity management and curriculum 
development.  To increase the number of students and respond to the expectations of students who 
come to study in the Department mechanical engineering. 
 

Keywords: Expectations, new students, Department mechanical engineering 

 

บทนำ 
 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจโดยตรงในการผลิตกำลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประเทศชาติ โดยคุณลักษณะสำคัญคือ ความพยายามมุ่งมั่นไปสู่สิ่งท่ีดี ความเป็นอิสระของตน พ่ึงตนเองได้ การมีเป้าประสงค์
ท่ีสูงสุดท่ีพึงจะเกิดข้ึนได้ ประกอบกับความพยายามให้บรรลเุป้าประสงค์น้ัน โดยอาจต้องมีการตรวจสอบและปรับแก้เป็นระยะ 
ๆ คือกระบวนการคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต จึงหมายถึงคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน การศึกษาวง
วิชาการและสังคมตั้งความหวัง 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ       สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ผู้ท่ีเข้าศึกษาต่างมีความ
คาดหวังด้วยกันท้ังสิ้นแต่ความคาดหวังอาจจะแตกต่างกันในแต่ละคน ข้ึนอยู่กับว่านักศึกษามองเห็นความสามารถของตัวเอง
และมีความคาดหวังอย่างไร เมื่อผลท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามท่ีนักศึกษาผู้น้ันคาดหวัง ก็จะทำให้เกิดความพึงพอใจ   ซ่ึง ปิยะ
รัตน์ และคณะ (2551) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็นทัศนคติเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา
คาดหมายว่าจะได้รับ ซ่ึงความคาดหวังของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะผันแปรต่างกัน อันเน่ืองมาจากชีวิตความ
เป็นอยู่ และสถานภาพของแต่ละบุคคล ความคาดหวังเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจหากได้รับการตอบสนองตรงกับสิ่งท่ีคาดไว้ก็จะ
เกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินค้าหรือบริการท่ีเขารับได้  แต่ถ้าผลท่ีได้รับจริงตรงกันข้ามกับสิ่งท่ีคาดหวัง ผู้น้ันก็
จะเกิดความไม่พอใจ และการพอใจหรือการไม่พอใจดังกล่าวก็จะเป็นผลกระทบต่อช่ือเสียงของสถานศึกษา ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรมีจำนวนลดน้อยลง  

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับความคาดหวังของนักศึกษาใน
การเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ท่ีมีต่อหลักสูตร
ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” 
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ข้ึน เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้จากศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ 
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงกับวิชาชีพ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของนักศึกษาต่อไป
และเพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลให้มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ต่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษา 

 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 : กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survery Research) โดยวิธีดำเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล รหัส 62 จำนวน 139 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาใหม่
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รหัส 62 การสุ่มอย่างง่าย จำนวน 78 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ ท่ีมีต่อหลักสูตรของสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มี 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคาดหวังต่อการศึกษาใน
หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนท่ี 3 คำถามปลายเปิดความต้องการหรือข้อคิดเห็นท่ี
เสนอต่อสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

3. ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ 
3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความคาดหวังมาสังเคราะห์เป็นแบบสอบถาม 
3.2 นำแบบสอบถามให้อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบภาษาและความครบถ้วนของ

แบบสอบถาม ในวันท่ีประชุมสาขาแล้วนำไปปรับแก้ไข 
3.3 นำแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข ทดลองใช้และนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.4 ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยกำหนดเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2562 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบเลือกตอบ (Checklist) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย

การหาโดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 สำรวจความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- กำลังศึกษาในหลักสูตร 
- ระดับช้ันปีที่ศึกษา 
- สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ตัวแปรตาม 
ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ 
- เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
- ความคาดหวังของนักศึกษาเม่ือเข้ามาศึกษาในสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 
- ความคาดหวังของนักศึกษาเม่ือสำเร็จการศึกษา 
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ตอนท่ี 3 ความต้องการหรือข้อคิดเห็นท่ีเสนอต่อสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นคำถามปลายเปิด นักศึกษา
สามารถตอบตามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยบรรยายสรุปเป็นความเรียง 
 

ผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยความความหวังของนักศึกษาใหม่ต่อหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า นักศึกษาชาย ร้อยละ 85.90 มีความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อมากกว่านักศึกษาหญิง ร้อยละ 14.10 หลักสูตรท่ี
นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ หลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) ร้อยละ 47.44 รองลงมา ได้แก่ ป.ตรี 
วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เทียบโอน) ร้อยละ 26.92 และ หลักสูตร ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.4 ปี) ร้อยละ  15.38  
กำลังศึกษาระดับช้ันปีท่ี 3 (เทียบโอน/ต่อเน่ือง) ร้อยละ 51.28 และนักศึกษาใหม่ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีให้ความสนใจมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
ร้อยละ 30.77 รองลงมา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร้อยละ 11.54  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์    ร้อยละ 
8.97 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ร้อยละ 7.69 และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ร้อยละ 6.41 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป 

n = 78 

รายการ ร้อยละ 
เพศ  

ชาย 85.90 
หญิง 14.10 

หลักสูตรท่ีกำลังศึกษา  
ปวส. ช่างยนต ์ 10.26 
ปวส. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 0.00 
ป.ตรี เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.)  47.44 
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.4 ปี ) 15.38 
ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เทียบโอน) 26.92 

ระดับชั้นปีท่ีศึกษา  
ปี 1 48.72 
ปี 3 (หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเน่ือง) 51.28 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร ์ 30.77 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 11.54 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรรีัมย ์ 8.97 
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 7.69 
มทร.อีสาน วข.สรุินทร ์ 6.41 
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เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในหลกัสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง 
ร้อยละ 42.11 รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรน่าสนใจ ร้อยละ 40.79 อยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ 28.95 เช่ือมั่นในคุณภาพ ร้อยละ 26.32 
และหลักสูตรท่ีเปิดสอนมีมาตรฐานตรงกับความต้องการศึกษา ร้อยละ 21.05 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2    
 
ตารางท่ี  2 :  เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

n = 76 

รายการ ร้อยละ 

1. ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง 42.11 
2. หลักสูตรน่าสนใจ 40.79 
3. อยู่ใกล้บ้าน 28.95 
4. เช่ือมั่นในคุณภาพ 26.32 
5. หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีมาตรฐานตรงกับความต้องการศึกษา 21.05 

 
นักศึกษาใหม่มีความคาดหวังเมื่อเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมากท่ีสุด 5 ลำดับแรกคือ 

คาดหวังว่าได้ค้นคว้าหาความรู้และได้รับความรู้และประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์ในการทำงาน ร้อยละ 61.33 รองลงมา ได้แก่ 
คาดหวังว่าสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 46.67 คาดหวังว่าได้รับความรู้ ความเข้าใจเกิดการพัฒนาและ
ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 44.00 คาดหวังว่าได้ความรู้ แนวความคิดท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้จริง ร้อยละ 42.67 
คาดหวังว่าความรู้ท่ีได้รับสามารถนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบกิจการหรือธุรกิจในอนาคต ร้อยละ 42.67 และ
คาดหวังว่านำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 41.33 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 :  ความคาดหวังเมื่อ เ ข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรของสาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

n = 75 

รายการ ร้อยละ 
1. ได้ค้นคว้าหาความรู้และได้รบัความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการทำงาน 61.33 
2. สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 46.67 
3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกิดการพัฒนา และไดล้งมือปฏิบัติงานจริง 44.00 
4. อยากได้ความรู้ แนวความคิดท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้จริง 42.67 
5. ความรู้ท่ีจะได้รับสามารถนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบกิจการหรือธุรกิจในอนาคต 42.67 
6. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 41.33 

 
นักศึกษาใหม่มีความคาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษามากท่ีสุด 5 ลำดับแรกคือ คาดหวังว่ามีรายได้จากการประกอบ

อาชีพตามความถนัดของตน ร้อยละ 71.64 รองลงมา ได้แก่ คาดหวังว่าสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม ร้อยละ 52.24 คาดหวังว่าสามารถประกอบอาชีพรับราชการได้ ร้อยละ 50.75 คาดหวังว่าเป็นท่ียอมรับใน



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-155 

สังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน ร้อยละ 44.78 คาดหวังว่าสามารถประกอบอาชีพเอกชนได้ ร้อยละ 37.31 และ
คาดหวังว่าสามารถศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้    ร้อยละ 37.31 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 : ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่เมื่อสำเร็จการศึกษา 

n = 67 

รายการ ร้อยละ 

1. มีรายได้จากการประกอบอาชีพตามความถนัดของตน 71.64 
2. สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 52.24 
3. สามารถประกอบอาชีพรับราชการได ้ 50.75 
4. เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน 44.78 
5. สามารถประกอบอาชีพเอกชนได้ 37.31 
6. สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไปได ้ 37.31 

 

การอภิปรายผล 
ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ต ่อการ เข้าศึกษ าต่อ ในหลักสูต รสาขาวิศ วกรรม เครื ่อ งกล  คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาใหม่มีความคาดหวังว่าได้ค้นคว้าหาความรู้และได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการทำงาน คาดหวังว่าสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกิด
การพัฒนาและได้ลงมือปฏิบัติงานจริง คาดหวังว่าได้ความรู้ แนวความคิดท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้ คาดหวังว่าความรู้
ท่ีได้รับสามารถนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการประกอบกิจการหรือธุรกิจในอนาคต และคาดหวังว่านำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ วัลภา (2553) ศึกษาเรื่องความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตร
นานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง 
แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลในด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนา
ตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและทำให้เกิดความภาคภูมิใจ 
 นักศึกษาใหม่มีความคาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ว่าจะมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดของตน สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สามารถประกอบ
อาชีพรับราชการ/เอกชน ได้ เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน และเพ่ือน และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน
ไปได้ สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ วัลภา (2553) ศึกษาเรื่องความคาดหวังของนักศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตร
หลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านอาชีพ แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลในด้าน
อาชีพอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบย่อยด้านอาชีพ ได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือจะหางานทำได้ง่ายข้ึน และมีโอกาสได้รับเลือกเป็นหัวหน้างาน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กนกพร (2553) ศึกษา
เรื่อง ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความ
คาดหวังของนักศึกษาด้านการประกอบอาชีพ นักศึกษามีความภูมิใจในตนเอง และนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้เพ่ือนำไปประกอบ
อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ 
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บทสรุป 
ผลการศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ที ่ม ีต ่อหลักส ูต รของสาขาวิศ วกรรม เครื ่อ งกล  คณะ

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ นักศึกษาใหม่มีเหตุผลในการเลือก
ศึกษาต่อ 5 ลำดับแรก คือ ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง หลักสูตรน่าสนใจ อยู่ใกล้บ้าน เช่ือมั่นในคุณภาพ และหลักสูตรท่ีเปิดสอน
มีมาตรฐานตรงกับความต้องการศึกษา นักศึกษาใหม่มีความคาดหวัง    เมื่อ เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 5 ลำดับแรก คือ คาดหวังว่าได้ค้นคว้าหาความรู้และได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทำงาน สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกิดการพัฒนาและได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ได้
ความรู้ แนวความคิดท่ีสามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้ ความรู้ท่ีจะได้รับสามารถนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการประกอบ
กิจการหรือธุรกิจในอนาคต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาใหม่มีความคาดหวังเมื่อสำเร็จการศึกษา 5 
ลำดับแรก คือ คาดหวังว่าจะมีรายได้จากการประกอบอาชีพตามความถนัดของตน จะสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการศึกษามา
ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สามารถประกอบอาชีพรับราชการ/เอกชน ได้ เป็นท่ียอมรับในสังคม เช่น ครอบครัว ท่ีทำงาน 
และเพ่ือน และจะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้ จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาใหม่ต่อหลักสูตรมีความต้องการเรียนรู้
การปฏิบัติงานจริงท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ 
เพ่ือให้มีความรู้เท่าทันโลกของเทคโนโลยีในอนาคต ต้องการด้านการกีฬาและดนตรี ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียน เช่น ลำโพง เครื่องปรับอากาศ และเสนอแนะให้สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล หลักสูตรเทียบโอนผลการเรยีน ควรจัดให้มีการ
เรียนการสอน เป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง 

จากการศึกษาวิจัยนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ การ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงกับวิชาชีพ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของนักศึกษาต่อไปและ
เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลให้มากยิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน  
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งน้ี  มี วัต ถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน                      
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 และ              
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                
วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เข้าฝึกงาน จำนวน 207 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้การวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน 

ผลการวิจัย พบว่าสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มากท่ีสุด คือ ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 4.89 รองลงมา ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 4.73 ด้านความรับผิดชอบ 4.64 และด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการ 4.39 ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  สถานประกอบการ  นักศึกษาฝึกงาน 

 

Abstract  
This research aims to examine the satisfaction of the establishment to the intern from Faculty of 

Agriculture and Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus in academic Year 
2017 and to guide the development and improvement the teaching and learning of Rajamangala 
University of Technology Isan, Surin Campus. The research sample was study include the establishment 
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where accepted the interns from Faculty of Agriculture and Technology.  Rajamangala University of 
Technology Isan, Surin campus of 207. Research instrument is questionnaire. Data were analyzed by using 
descriptive statistics; the statistics used is a basic statistics includes percentage, mean and standard 
deviation. 

The research shows that the enterprises satisfied the students from Faculty of Agriculture and 
Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus in internships. An overview of all 
aspects was most satisfied with an average of 4.66, and when each item was considered, it found that 
moral and ethical aspect was most satisfies (4.89), followed by working with others (4.73), responsibility 
(4.64) and academic knowledge and ability (4.64) respectively. 
 

Keywords: Satisfaction, Establishment, Intern 

 

บทนำ  
 การฝึกงาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้ท่ีเรียนมาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตหรือภาคบริการ
หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบัติเบ้ืองต้นในสถานศึกษาแล้วระยะหน่ึง ท้ังน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและบรรยากาศการทำงานทางธุรกิจท่ีต้องแข่งขันในการ
รักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน รวมท้ังการทำงานร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
ให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและ เจตคติท่ีดีในการทำงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย, 2560) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขา จำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง 
สาขาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพและเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีเป็นความต้องการของสถาน
ประกอบการ และยังทำให้เกิดการพัฒนาการทางวิชาชีพเป็นอย่างมาก เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ อันเป็นส่วนหน่ึงของการ
สร้างพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมท่ีเกิดประโยชน์ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของการพัฒนาสังคมกับมหาวิทยาลัยได้ดี           
ยิ่งข้ัน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด ในทุกภาคการศึกษา ซ่ึงท่ีผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุงจากสถาน
ประกอบการหลาย ๆ ด้าน ตอบกลับมายังคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป 
 
 ดังน้ัน คณะผู้ วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน            
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 เพ่ือศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และนำผลการวิจัยไปสู่การ
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พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจะออกฝึกงาน มีความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 

2. เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 โดยได้กำหนดการดำเนินการ 
วิจัยไว้ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าฝึกงาน  

ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้าราชการ  หัวหน้าฝ่ายบุคคล หรือ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาฝึกงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ จำนวน 38 แห่ง ภาคเอกชน จำนวน 156 แห่ง  ภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 แห่ง รวม

จำนวนท้ังสิ้น 207 แห่ง  

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านความรบัผิดชอบ  

2. ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ  

3. ด้านทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

4. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อ
นักศึกษาฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ซ่ึงแบบสอบถามลักษณะเป็นคำถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามแบบขอ
Likert Scale มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังน้ี 

 
  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

และมผีลต่อการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ (บุญชม , 2545) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

ผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ท่ีนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน                    
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 207 คน สามารถจำแนก ประเภทของสถานประกอบการ ได้ดังน้ี เมื่อพิจารณาตามประเภทสถาน
ประกอบการ พบว่า ส่วนมากเป็นหน่วยงานเอกชน จำนวน 156 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75.36 รองลงมาเป็น ภาครัฐบาล 
จำนวน 38 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.36 และภาครัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.28 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 : จำนวนร้อยละของประเภทสถานประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 

ประเภทของหน่วยงาน 
รัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน 

 
38 
13 
156 

 
18.36 
6.28 
75.36 

รวม 207 100.00 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามในหน่วยงาน/สถานประกอบการ ท่ีนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน                     
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 207 คน สามารถจำแนกตามท่ีตั้งของสถานประกอบการ ได้ดังน้ี เมื่อพิจารณาตามท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ พบว่า ส่วนมากสถานประกอบการตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 119 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 57.49 
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J-161 

รองลงมาเป็น ภาคกลาง จำนวน 53 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.60 ภาคตะวันออก จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ13.04 
ภาคใต้ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93  ภาคเหนือ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93 และภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 1.93 
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 : จำนวนร้อยละท่ีตั้งของสถานประกอบการ จำแนกตามภูมิภาค 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
จำนวน 
(สถาน

ประกอบการ) 
ร้อยละ 

ประเภทของหน่วยงาน 
ภาคเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก 
ภาคใต ้

 
2 
53 
119 
27 
2 
4 

 
0.97 
25.60 
57.49 
13.04 
0.97 
1.93 

รวม 207 100.00 

 
สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 
(0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มากท่ีสุด คือ 
การยอมรับในภาระหน้าท่ีหรืองานของตน  4.74 (0.41) รองลงมา ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทำงานอย่างมีเหตุผล 4.61 (0.48) 
การดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก 4.61 (0.49) และความรับผิดชอบและ
เป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้สามารถปล่อยให้ทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป 4.54 (0.53) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านความรับผดิชอบ 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านความรับผิดชอบ 4.63 0.48 มากท่ีสุด 
• ความรับผดิชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้สามารถปล่อยให้ทำงานไดโ้ดยไม่
ต้องควบคุมมากจนเกินไป  4.54 0.53 

 
มากท่ีสุด 

• การยอมรับในภาระหน้าท่ีหรืองานของตน 4.74 0.41 มากท่ีสุด 
• ยอมรับผลท่ีเกิดจากการทำงานอย่างมีเหตผุล 4.61 0.48 มากท่ีสุด 
• การดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความสำเรจ็ของ
งานเป็นหลัก 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 
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สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.38(0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน 

มาก คือ  ความรวดเร็วในการเรียนรู้ และความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน 4.49 (0.54) รองลงมา ความรู้

ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน 4.42 (0.50)  ความรู้ความสามารถในการเพ่ิมทักษะในการ

ปฏิบัติ 4.41 (0.50)  ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้วิชาการ 4.39 (0.50) ความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะ

ทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.30 (0.49) และ ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4.27 (0.50) ตามลำดับ 

ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.38 0.51 มาก 
• ความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.30 0.49 มาก 
• ความรู้ความสามารถในการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัต ิ 4.41 0.50 มาก 
• ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4.27 0.50 มาก 
• ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณส์ำหรับการปฏบัิติงาน 4.42 0.50 มาก 
• ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้วิชาการ 4.39 0.50 มาก 
• ความรวดเร็วในการเรียนรู้ และความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ปัจจุบัน 

4.49 0.54 มาก 

 

 สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.72 (0.36) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มากท่ีสุด 

คือ สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทำงานเป็นทีม เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน 4.81 (0.27) รองลงมา กิริยา 

วาจา มารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน สัมมาคารวะ 4.80 (0.33) การมีมนุษยสัมพันธ์ เป็นท่ีรักใคร่ ชอบพอของผู้ร่วมงาน 

4.80 (0.27) การแต่งกาย วางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะ 4.77 (0.29) ความสามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตนเองหลังจากได้

รับคำช้ีแนะ/มอบหมายงาน 4.63 (0.44) และ รู้จักเสนอตัวเข้าช่วยงาน ขอรับงานใหม่ๆ ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 4.58 (0.48) 

ตามลำดับ ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 4.72 0.36 มากท่ีสุด 
• สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทำงานเป็นทีม เป็นผู้ท่ีช่วยก่อให้เกิดความ
ร่วมมือประสานงาน 

4.81 0.27 มากท่ีสุด 

• กิริยา วาจา มารยาท ความอ่อนน้อมถ่อมตน สัมมาคารวะ 4.80 0.33 มากท่ีสุด 
• การแต่งกาย วางตัวไดเ้หมาะสมตามกาลเทศะ 4.77 0.29 มากท่ีสุด 
• การมีมนุษยสมัพันธ์ เป็นท่ีรักใคร่ ชอบพอของผู้ร่วมงาน 4.80 0.27 มากท่ีสุด 
• ความสามารถเริม่ต้นทำงานได้ดว้ยตนเองหลังจากได้รบัคำช้ีแนะ/ 
มอบหมายงาน 

4.63 0.44 มากท่ีสุด 

 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
• รู้จักเสนอตัวเข้าช่วยงาน ขอรับงานใหม่ๆ ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 4.58 0.48 มากท่ีสุด 
• การตอบสนองต่อการสั่งการ ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ์ การ
ควบคุมอารมณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจ เมื่อไดร้ับคำติเตียนและวิจารณ ์

4.67 0.41 มากท่ีสุด 

 

  สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.89 (0.17) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มากท่ีสุด 

คือ ซ่ือสัตย์ สุจริต 4.93 (0.17) รองลงมา ความรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.85 (0.24) ตามลำดับ            

ดังตารางท่ี 6 

 

 

 

ตารางท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
คุณธรรมและจริยธรรม 4.89 0.17 มากท่ีสุด 
• ซ่ือสัตย์ สุจริต 4.93 0.10 มากท่ีสุด 
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• ความรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน 4.85 0.24 มากท่ีสุด 

 

 สถานประกอบการ มีความพึงพอใจในการฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.66 (0.38) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน มากท่ีสุด คือ คุณธรรมและ

จริยธรรม 4.89 (0.17) รองลงมา การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน 4.73 (0.36) ความรับผิดชอบ 4.64 (0.48) และ ความรู้

ความสามารถทางวิชาการ 4.39 (0.51) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมตี่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพรวมทุกด้าน 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน ค่าเฉลี่ย SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านความรบัผิดชอบ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ 4.39 0.51 มาก 
ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 4.73 0.36 มากท่ีสุด 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.89 0.17 มากท่ีสุด 

รวม 4.66 0.38 มากท่ีสุด 

  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดังน้ี 

1. สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาตรงต่อเวลา กระตือรืนร้นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2. สถานประกอบการต้องการให้เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สถานประกอบการต้อการให้นักศึกษาทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

4. สถานประกอบการต้องการให้เน้นทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 

 

การอภิปรายผล  
ผลวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝกึงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 สามารถอภิปรายผลไดด้ังน้ี  
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และด้านความรับผิดชอบ พบความระดับความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยสถานประกอบการต้องการให้นักศึกษา รู้จักเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้สามารถปล่อย
ให้ทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวะนา, 2551) ท่ีได้ศึกษาความต้องการของ
ผู้ประกอบการในสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์ ด้านการนำความรู้มาใช้ในการฝึกงาน ด้าน
ความรู้พ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการฝึกงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยสถานประกอบการแต่ละ
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ประเภทมีความต้องการให้นักศึกษาฝึกงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่แตกต่างกันในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่นเดียวกับ (สถาพร , 2550) ซ่ึงสถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้
อย่างขยันขันแข็ง มีความกระตือรืนร้นต่องานในการปฏิบัติงาน และมุ่งมันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการ
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน
บทบาทของผู้นำหรือผู้ร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ พบความระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน 
อยู่ในระดับมาก โดยสถานประกอบการต้องการให้นักศึกษา มีความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ความรู้ความสามารถในการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติ และความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้วิชาการ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (ฐากูร, 2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยสถานประกอบการต้องการนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในองค์ความรู้ทางวิชาท่ีเก่ียวข้องสามารถบูรณาการประสมประสาน และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางวิชาชีพ มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวะนา, 2551) 

 

บทสรุป  
 จากผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 สรุปผลได้ว่าสถานประกอบการมี
ระดับความพึงพอใจนักศึกษาต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมทุกด้าน มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.66 (0.38) และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ผลปรากฏว่า ลำดับท่ี 1 สถานประกอบการให้
ความสำคัญ คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.89 (0.17) รองลงมา ด้านการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 4.73 (0.36) ด้านความ
รับผิดชอบ 4.64 (0.48) และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.39 (0.51) ซ่ึงจากผลการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานให้มีคุณสมบัติและคุณลักษณะท่ีตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณสถานประกอบการท่ีได้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาด้านทักษะต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ก่อนออกฝึกงาน และขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการด้านอำนวยความสะดวก และการประสานงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออก
ฝึกงานในสถานประกอบการ 
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษาการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณท่ีคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยีได้รับจัดสรรและ
วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ ค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรม Microsoft excel 
นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงข้อมูลได้จากการรวบรวมเอกสารงบประมาณ บันทึกข้อความแจ้งการ
จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีจากงานบริหารทรัพยากรรวมถึงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากแผนกบัญชี งบประมาณ
ท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561    มีแนวโน้มได้รับจัดสรรลดลง 
เน่ืองจากการกาลดลงของจำนวนนักศึกษา ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี และส่งผลต่อการเบิกจ่าย
งบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 ซ่ึงเบิกจ่ายตามเป้าหมายในภาพรวมตามมาตรการ ได้บางไตรมาส ส่วนใหญ่เบิกจ่าย
งบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารเพ่ือวางแผนในการเสนอของบประมาณ
ประจำปีและเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

คำสำคัญ: การวิเคราะห์งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

Abstract  
 The objectives of the  budget analysis and operating budget disbursement study of Faculty of 
Agriculture and Technology during the 2016 - 2018 fiscal years were to analyze the budget that the 
Faculty of Agriculture and Technology has been allocated and to analyze the budget disbursement 
results comparing to the budget disbursement efficiency goals during the 2016 – 2018  fiscal years. The 
quantitative data was analyzed into percentage via Microsoft excel program and the analysis results were 
presented using descriptive statistics. The collected data consist of budget document, resource budget 
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allocation memorandum and the budget disbursement data from accounting department. The result of 
the study pointed out that the budget disbursement was likely to be reduced due to the student number 
reduction. This could affect the annual budget allocation and budget disbursement comparing to the 
budget disbursement efficiency goals during 2016 – 2018 fiscal years which could disburse accordingly in 
some quarter but mostly lower than the goals. The results of this study was the budget data presented 
to the administration board for annual budget request planning and use as the guideline to increase the 
efficiency of the Agriculture and Technology Faculty operating budget disbursement. 
 

Keywords: Budget analysis ,budget disbursement ,Faculty of Agriculture and Technology 

 

บทนำ 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบงบประมาณภาครัฐแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) คือ มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลสำเร็จของงาน ด้วยตัวช้ีวัดและเกณฑ์การวัด      
ท่ีชัดเจน สมบูรณ์ ใช้ได้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายระดับสูงและเหมาะสมกับเวลา รวมท้ังต้องครอบคลุมท้ังปริมาณ คุณภาพ 
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีประสิทธิผล ซ่ึงงบประมาณแผ่นดินนอกจากเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการคลัง และเป็นเครื่องมือ    
ในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสทิธิภาพและเกิดความเป็นธรรม โดยการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องมีการวาง
แผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ เน่ืองจากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยหน่ึง          
ท่ีสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 รัฐบาลได้ดำเนิน
นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมท้ังให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ภาครัฐ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 จึงต้องวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ           
ให้สามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ท้ังน้ี การเบิกจ่ายงบประมาณยังเป็นตัวช้ีวัดสำคัญท่ี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ถ่ายระดับลงมายังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
ตัวช้ีวัดน้ีจึงได้ปรากฏอยู่ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีทุกปี เพ่ือให้มีข้อมูลด้าน
งบประมาณท่ีสามารถใช้ในการวางแผนเพ่ิมประสทิธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายของมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับน้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับ
เป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 
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วิธีการดำเนินการวิเคราะห์ 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อยละ และใช้โปรแกรม Microsoft excel ในการ
วิเคราะห์แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็น ข้อมูลระดับทุติยภูมิท่ีรวบรวม
จากเอกสารงบประมาณ บันทึกข้อความแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ จากงานบริหารทรัพยากร รวมถึง
ข้อมูล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 - 2561 จากแผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร ศึกษางบประมาณท่ี
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงไม่รวมรายการผูกพัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 1. การวิเคราะห์งบประมาณประจำปีบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561 
 ตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ.2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน จำนวน 6,944,484.85 บาท 7,280,380.59 บาท และ 7,145,717.41 
บาท ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามหมวดรายจ่ายท่ีได้รับ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย     
งบดำเนินงานหมวด ค่าตอบแทน จำนวน 1,090,235.95 บาท ค่าใช้สอย จำนวน 724,296.00 บาท และค่าวัสดุ จำนวน 
5,129,952.90 บาท รวมท้ังสิ้น จำนวน 6,944,484.85 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย     
งบดำเนินงานหมวด ค่าตอบแทน จำนวน 936,504.00 บาท ค่าใช้สอย จำนวน 710,793.60 บาท และค่าวัสดุ จำนวน 
5,633,082.99 บาท รวมท้ังสิ้น จำนวน 7,280,380.59 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
งบดำเนินงานหมวด ค่าตอบแทน จำนวน 873,585.89 บาท ค่าใช้สอย จำนวน 893,000.00 บาท และค่าวัสดุ จำนวน 
5,379,131.5 บาท รวมท้ังสิ้น จำนวน 7,145,717.4 บาท ดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 งบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน คณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 
                     หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมท้ังสิ้น 
2559 1,090,235.95  724,296.00  5,129,952.90  6,944,484.85  
2560 936,504.00  710,793.60  5,633,082.99  7,280,380.59  
2561 873,585.89  893,000.00  5,379,131.52  7,145,717.41  

ท่ีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (2559) (2560) (2561) 
 
 งบประมาณท่ีมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับในแต่ละปีจะถูกจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดตาม
แผนงาน/โครงการท่ีได้เสนอของงบประมาณ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจ ซ่ึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวมถึงผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะท้อนประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จากการ
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วิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า งบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานท่ีคณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับจัดสรร 3 หมวดรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 
6,944,484.85 บาท เป็นหมวดค่าตอบแทน จำนวน 1,090,235.95 คิดเป็นร้อยละ 15.70 หมวดค่าใช้สอย จำนวน 
724,296.00 คิดเป็นร้อยละ 10.43 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 5,129,952.90 คิดเป็นร้อยละ 73.87 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,280,380.59 บาท เป็นหมวดค่าตอบแทน จำนวน 936,504.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.86 หมวดค่าใช้สอย จำนวน 710,793.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 และหมวดค่าวัสดุ จำนวน 5,633,082.99 บาท คิด
เป็นร้อยละ 77.37 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,145,717.41 บาท เป็นหมวดค่าตอบแทน 
873,585.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.23 หมวดค่าใช้สอย จำนวน 893,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 และหมวดค่าวัสดุ 
จำนวน 5,379,131.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.28 ตามลำดับ หากพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานท่ี
ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวโน้มได้รับการจัดสรร
งบประมาณลดลง ดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561  
 
2. การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561  
 ตามท่ี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบกว่า แนวโน้มของการเบิกจ่ายไตรมาส 1      
มีแนวโน้มท่ีลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 15.91 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 
20.92 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 15.34 แนวโน้มของการเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีแนวโน้มลดลง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.26 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 44.30 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.70 แนวโน้มของการเบิกจ่ายไตรมาส 2 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.43 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 64.39 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
74.22 และแนวโน้มของการเบิกจ่ายไตรมาส 4 มีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.49 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.51 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.25 ตามลำดับ    
ดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 
                                                                                                                                      หน่วย : 
บาท 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลการ

เบิกจ่าย 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
2559 1,104,966.60  15.91 3,212,729.87  46.26 4,404,767.57  63.43 6,909,149.89  99.49 
2560 1,523,249.00  20.92 3,225,139.99  44.30 4,688,084.69  64.39 6,953,496.90  95.51 
2561 1,096,022.10  15.34 3,336,773.08  46.70 5,303,251.45  74.22 7,092,224.11  99.25 

 
 3. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 
 จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่า ไตรมาส 4 ผลการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรอ้ยละ 1.13 ส่วน  ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย โดยไตรมาส 1 มีผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายสูงท่ีสุด ร้อยละ 17.09 รองลงมา คือไตรมาส 3 ร้อยละ 13.57 และไตรมาส 2 ร้อยละ 8.74 
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลการ

เบิกจ่าย 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
ผลการ
เบิกจ่าย 1,104,966.60  15.91 3,212,729.87  46.26 4,404,767.57  63.43 6,909,149.89  99.49 

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 2,291,680.00  33.00 3,819,466.67  55.00 5,347,253.33  77.00 6,830,595.30  98.36 
ผลตา่ง (1,186,713.40 

) (17.09) (606,736.80)  (8.74) (942,485.76)  (13.57) 78,554.59  1.13 
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 จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่า ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสูงท่ีสุด คือ ไตร
มาส 3 ร้อยละ 12.61 รองลงมา คือไตรมาส 1 ร้อยละ 12.08 และไตรมาส 2 ร้อยละ 10.70 ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
                        หน่วย : บาท 

ปีงบประมา
ณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลการ
เบิกจ่าย 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

ผลการ
เบิกจ่าย 

1,523,249.0
0  20.92 

3,225,139.9
9  44.30 

4,688,084.6
9  64.39 

6,953,496.9
0  95.51  

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 

2,402,525.5
9  33.00 

4,004,209.3
2  55.00 

5,605,893.0
5  77.00 

7,160,982.3
5  98.36  

ผลตา่ง 
(879,276.59)  

(12.08
) (779,069.33)  

(10.70
) (917,808.36)  

(12.61
) (207,485.45)  

(2.85
)  

 
จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่า ไตรมาส 4 ผลการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรอ้ยละ 0.89 ส่วน  ไตรมาส 1 
ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย โดยไตรมาส 1 มีผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายสูงท่ีสุด ร้อยละ 17.66 รองลงมา คือไตรมาส 2 ร้อยละ 8.30 และไตรมาส 3 ร้อยละ 2.78 
ตามลำดับ ดังตารางท่ี 3.3 
 
 
ตารางท่ี 3.3 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
                       หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ผลการ

เบิกจ่าย 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
จำนวนเงิน ร้อย

ละ 
ผลการ
เบิกจ่าย 1,096,022.10  15.34 3,336,773.08  46.70 5,303,251.45  74.22 7,092,224.11  99.25 

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 2,358,086.75  33.00 3,930,144.58  55.00 5,502,202.41  77.00 7,028,527.64  98.36 
ผลตา่ง (1,262,064.65)  (17.66) (593,371.50)  (8.30) (198,950.96)  (2.78) 63,696.47  0.89 
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 จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561  พบว่า คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ มีแนวโน้มผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายของคณะรัฐมนตรี
กำหนด ดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 
                หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 
ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

ผลการเบิกจ่าย  6,909,149.89  99.49  6,953,496.90  95.51  7,092,224.11  99.25 
เป้าหมายการเบิกจ่าย  6,830,595.30  98.36  7,160,982.35  98.36  7,028,527.64  98.36 

ผลตา่ง 78,554.59  1.13 (207,485.45) (2.85) 63,696.47  0.89 

 

อภิปรายผล  
 งบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง เน่ืองจากการลดลงของจำนวนนักศึกษา ส่งผล
ต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีและส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 ท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามเป้าหมายในภาพรวมตามมาตรการฯ ได้บางไตรมาส ซ่ึงส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 
ในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซ่ึงสอดคล้องกับสำนักงบประมาณของรัฐสภา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2559) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 51.50 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมตามมาตรการฯ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) ขณะท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 
50.86 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมตามมาตรการฯ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 52)  
 

บทสรุป  
 การวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณท่ีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 – 2561 เพ่ือวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 และเพ่ือเปรียบเทียบผล
การเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 – 
2561 พบว่า คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง เน่ืองจากการลดลงของจำนวน
นักศึกษา และผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ได้ตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายได้เพียงไตรมาสเดียว ซ่ึงเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร
เพ่ือวางแผนในการเสนอของบประมาณประจำปีและเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบ
ดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-174 

 

เอกสารอ้างอิง   
ขวัญฤดี คล้ายแก้ว. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2549.  สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์.  (2552).  รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  
 พ.ศ.2549 - 2551 ของมหาวิทยาลัยราชมงคลรตันโกสินทร์ : กรณศึีกษา งบประมาณแผ่นดิน. 
 ประจวบคีรีขันธ์ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงบประมาณของรัฐสภา.  (2559).  รายงานการวิเคราะห์ของสานักงบประมาณ 
 ของรัฐสภา ฉบับท่ี 4/2559 : การเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบรบประมาณ 
 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2559.  กรุงเทพมหานคร : สานักงบประมาณของรัฐสภาสานักงานเลขาธิการ 
 สภาผู้แทนราษฎร  
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักงบประมาณของรัฐสภา.  (2560).  รายงานการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 กับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบรบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 - 2560.   
 กรุงเทพมหานคร : สานักงบประมาณของรัฐสภาสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-175 

การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  

ต่อการจัดการเรียนการสอน 
A survey on the satisfaction of students on learning management in Fisheries 
programs, Faculty of agriculture and technology, Rajamangala University of 

Technology Isan, Surin Campus 
 

เกศวดี พิมพ์ยนต์ *1 วินัย บุญร่วม 2  และศุภลักษณ์ เกตุแดด 3 

สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 123 
ผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : chisako_088@hotmail.co.th* 

 

บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนของนักศึกษาสาขาประมง คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามภาวการณ์มีงาน
ทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2559 ถึง 2561 จำนวน 54 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ (1) การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา มีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.08 ± 0.05 (2) การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ มีค่า
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96 ± 0.04 (3) ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ/
วิทยาเขตและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 3.73 ± 0.05 และ (4) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่าความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.64 ± 0.18  จากระดับความพึงพอใจเต็ม 5 คะแนน 
 

คำสำคัญ: การจัดการเรยีนการสอน ความพึงพอใจ สาขาประมง  

 

Abstract  
 The aim of this research was surveyed the satisfaction of students on learning management in 
Fisheries programs, Faculty of agriculture and technology by using questionnaires.  The questionnaires 
focus on work situations and satisfaction of 54 graduated students from Years 2559 to 2561. The results 
showed that the service of teaching and learning management from fisheries program has an average of 
4.08 ± 0.05, the services of various agencies are convenient, fast and impressive with an average of 3.96 ± 
0.04, the appropriateness of facilities and the environment within the university / campus was averaged 
3.73 ±  0 .05 and the satisfaction of student development activities was averaged 3.64 ±  0 .18 from the 
satisfaction level of 5 points. 
Keywords: learning management, survey on the satisfaction, Fisheries programs 
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บทนำ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นมหาวิทยาลัยสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ และมุ่งเน้นการเรียนการสอน 
 การศึกษามีภารกิจหลักซ่ึงมีความสำคัญอย่างยิ่งคือกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือท่ีจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ถือเป็นส่วนสำคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
(อัจฉรา,2550)  การจัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นภาระท่ีสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
การฝึกทักษะ การสืบสานทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และเตรียมกระบวนการคิดเพ่ือเผชิญกับสถานการณ์ มีปัจจัย
เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน้นการศึกษาตลอดชีวิตและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพ (สลิตา, 2558และอัจฉรา, 2550) ดังน้ันการจัด
การศึกษาจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ และนำองค์ความรู้ทาง
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศชาติและสังคมอย่างยั่งยืน  
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาประมงท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร เพ่ือนำผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาประมงต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาประมง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม มีวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา: การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจงโดยเป็นนักศึกษาสาขาประมง       
ท่ีสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2561 จำนวน 54 คน 

2. เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย: แบบสอบถาม 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล: ส่งแบบสอบถามจำนวน 54 ฉบับ ให้กับนักศึกษาหลังจากจบการศึกษาแล้ว 1 ปี นำข้อมูล
ท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ และสรุปโดยได้รับแบบสอบถามคืน      
จำนวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล: แบบสอบถามทีได้กลับคืนมา นำมาจัดกระทำข้อมูล ดังน้ี 
  4.1 นำแบบสอบถามมาลงรหัส ให้คะแนนตามนำหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์         
เพ่ือวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
  4.2. นำผลการคำนวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  4.3. การให้คะแนน กำหนดให้คะแนนตามเกณฑ์นำหนักความหมาย ดังน้ี 
   4.05 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
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   2.50 – 3.49 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 หลังจากน้ันนำมาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์พิจารณาขอบเขตคะแนนเฉลี่ย เพ่ือใช้ในการแปลความหมายตามความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล: ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์

ข้อมูลทีสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ผลการวิจัย  
 การสำรวจความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประมง ปีการศึกษา 2559 – 2561 ตามลำดับดังน้ี 

1. แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา 
3. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ  
4. ระดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยฯ/วิทยา

เขต  
5. ระดับความพึงพอใจพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ตารางท่ี 1: จำนวนนักศึกษาสาขาประมง  

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา2561 

15 23 16 

  จากตารางท่ี 1 แสดงจำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจำนวน 23คน และปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาจำนวน16คน รวมท้ังหมด 54 คน คิดเป็นจำนวนแบบสอบถาม 54 ฉบับ และตอบแบบสอบถามจำนวน 45 คน    
คิดเป็นร้อยละ 83.33 

ตารางท่ี 2: ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดการเรยีนการสอนของสาขาวิชา  

ท่ี 
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

x̄ S.D x̄ S.D x̄ S.D 

1 ช้ีแจงแผนการสอนอย่างชัดเจน 3.83 0.69 4.42 0.59 4.07 0.70 
2 สามารถปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนท่ีกำหนด 3.67 0.62 4.32 0.73 4.00 0.65 
3 มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี 4.08 0.28 4.37 0.48 4.07 0.59 

4 
มีความรับผิดชอบต่อการเข้าสอนและการเตรียมการ
สอนเป็นอย่างด ี

4.00 0.58 4.26 0.64 4.21 0.56 

สอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4.08 0.64 4.37 0.74 3.93 0.59 
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6 สอนให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 4.08 0.64 4.32 0.65 4.14 0.74 

7 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 

3.92 0.763 4.37 0.67 4.14 0.52 

8 
ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย กระตุ้นให้นักศึกษา
รู้จักคิด 

3.67 0.75 3.79 1.06 3.86 0.74 

9 
ใช้หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการวัดและประเมินผลการ
เรียน 

3.75 0.60 4.47 0.68 3.93 0.59 

10 มีการวัดและประเมินผลอย่างสมำ่เสมอ 3.92 0.64 4.37 0.67 4.29 0.59 

11 
มีตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้
มาตรฐาน มีเน้ือหาสาระท่ีทันสมัย 

3.92 0.64 4.37 0.87 4.21 0.67 

12 
อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลาให้กับนักศึกษาอย่างพอเพียง
ในการให้คำปรึกษา 

3.83 0.55 4.26 0.64 4.29 0.70 

13 อาจารย์แจ้งผลการประเมินผลทุกครั้ง 3.83 0.80 4.26 0.71 4.21 0.67 

รวม 
3.83 0.13 4.30 0.13 4.10 0.99 

มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด 4.08 (มากท่ีสุด) 

  จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดของนักศึกษาสาขาประมงท่ีมีต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชา พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณา
เป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 4.30 ±0.13 รองลงมาปีการศึกษา 2561 
ค่าเฉลี่ย 4.10± 0.99 และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 3.83 ±0.13 

 

ตารางท่ี 3: ระดับความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ  

ท่ี 
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D 

1 โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 4.08 0.64 4.32 0.80 4.21 0.41 
2 งานทะเบียนและวัดผล 3.75 0.60 4.21 0.61 4.14 0.64 
3 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.67 0.94 4.12 0.52 4.07 0.59 
4 งานสวัสดิการ (ทุนการศึกษา/ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ) 3.67 1.03 4.16 0.59 4.00 0.38 
5 งานด้านสุขภาพและอนามยั 3.67 0.94 4.05 0.60 4.00 0.53 
6 งานแนะแนวและจัดหางาน 3.33 0.94 3.79 0.77 3.93 0.88 

รวม 3.70 0.18 4.12 0.11 4.06 0.18 
มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด 3.96 (มาก) 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดของนักศึกษาสาขาประมงท่ีมีความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ  พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
ค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 4.12 ± 0.11
รองลงมาปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย 4.06± 0.18 และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 3.70 ± 0.18 

 

ตารางท่ี 4 : ระดับความพึงพอใจความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ/     
วิทยาเขต 

ท่ี 
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D 

1 ห้องเรียน 3.50 0.96 4.11 0.85 3.93 0.70 
2 ห้องปฏิบัติการ/ห้องทดลอง 3.67 1.03 3.68 1.03 3.93 0.70 
3 สนามกีฬา 3.83 0.80 3.95 1.15 3.86 0.83 
4 ท่ีน่ังพักผ่อน 3.58 0.86 3.95 1.10 3.93 0.70 
5 โรงอาหาร 3.42 1.11 3.53 1.12 3.79 0.67 
6 ห้องน้ำ 3.25 1.09 3.53 1.27 3.71 0.70 

รวม 3.54 0.13 3.79 0.15 3.86 0.06 
มาก มาก มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด 3.73 (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาประมงท่ีมีต่อ ความเหมาะสมของ            
สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ/วิทยาเขต พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 
2561 ค่าเฉลี่ย 3.86± 0.06 รองลงมาปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 3.79± 0.15 และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 
2559 ค่าเฉลี่ย 3.54±0.13 

 

ตารางท่ี 5 : ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ท่ี 
การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D 

1 จำนวนกิจกรรมท่ีจัดให้นักศึกษาเพียงพอ 3.83 0.69 4.37 0.67 4.00 0.85 

2 
กิจกรรม/โครงการท่ีคณะจัดให้นักศึกษามีความ
เหมาะสม 

3.83 0.55 4.26 0.71 4.00 0.93 

3 
ความเอาใจใส่ของอาจารยผ์ู้ควบคุม/ดูแล/ท่ี
ปรึกษากิจกรรมของคณะ 

3.75 0.83 4.42 0.67 3.93 0.88 

4 การให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ 3.67 0.75 4.37 0.67 4.00 0.85 
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นักศึกษา 

5 
โดยภาพรวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความ
เหมาะสม 

3.92 0.76 4.11 0.72 3.86 0.83 

6 
กิจกรรม/โครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษามี
ความเหมาะสม 

0 0 4.05 0.69 4.00 0.85 

7 
ความเอาใจใส่ของผู้ควบคุม/ดูแล/ปรึกษา
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

0 0 4.05 0.60 3.93 0.80 

รวม 2.71 0.36 4.23 0.04 3.96 0.04 
ปานกลาง มากท่ีสุด มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด 3.64  (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาประมงท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบว่า
นักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษาปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 4.23± 0.04 รองลงมาปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย  3.96 ±0.04  และปีท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 2.71±0.36 

 

การอภิปรายผล  
การสำรวจ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาประมง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษา  และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา 
เครื่องมีท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ภาวการณ์มีงานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาท่ีศึกษา จากผลการสำรวจด้านการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาท้ัง 
3 ปีการศึกษาอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เน่ืองจากสาขามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

ผลการสำรวจด้านการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เน่ือง
จาก.การให้บริการของหน่วยงานมีความทันสมัยข้ึน ผลการสำรวจด้านความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัฯ/วิทยาเขตของท้ัง 3 ปีการศึกษาอยู่ในระดับมากเน่ืองจากมีความเหมาะสมในการดำรงชีพ 
ความสะดวกสบาย ในความเป็นอยู่และความปลอดภัยในชีวิต ซ่ึงบางครั้งสร้างให้มันเกิดข้ึน และบางครั้งก็ตกแต่ง ดัดแปลง
ปรับปรุง และใช้ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยู่เองน้ัน ในลักษณะท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และผลการสำรวจ
ด้านระดับความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกันท้ัง 3 ปีการศึกษา คือ ปานกลาง มากท่ีสุดและมาก 
อาจเน่ืองจากการจัดกิจกกรมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยู่ทุกปี ด้วยผลการศึกษาข้างต้นน้ัน สามารถนำมาเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมใน
การศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 

สรุปผลการวิจัย 
นักศึกษาสาขาประมง มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาท่ีศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน  

ดังน้ี 
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1. การให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย 4.10และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 3.83 

2. การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและประทับใจ  พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 
2560 ค่าเฉลี่ย 4.12 รองลงมาปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย 4.06 และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559         
ค่าเฉลี่ย 3.70 

3. ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ/วิทยาเขต พบว่านักศึกษา 
สาขาประมงมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษา ปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 3.79 และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ        
ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 3.54 

4. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบว่านักศึกษาสาขาประมงมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64  
เมื่อพิจารณาเป็นปีการศึกษาปีท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาปีการศึกษา 
2561 ค่าเฉลี่ย 3.96  และปีท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 2.71 
 จากผลการศึกษาข้างต้นน้ัน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของสาขาประมง คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการพัฒนา
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาประมง โดยแยกแต่ละด้านพบว่า การ

ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.08 การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ 
สะดวก รวดเร็วและประทับใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96 ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

Satisfaction of service recipients in the Inventory and Design Department. 
 Rajamangala University of Technology Isan Surin  Campus 
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บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกพัสดุ

และออกแบบและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกพัสดุและออกแบบ
และสิ่งก่อสร้าง โดยจำแนกตามเพศ สถานภาพ ความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการต่อเดือน นำเสนอแนวทางพัฒนา
บุคลากรในการให้บริการของแผนกพัสดุและออกแบบและสิ่งก่อสร้างต่อไป โดยใช้กลุ่มประชากรของบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์
แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา จำนวนท้ังสิ้น 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม        
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.16 สถานภาพส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ี คิดเป็นร้อยละ 61.64 ความถ่ีในการใช้บริการ
ส่วนใหญ่ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 67.12 และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกพัสดุและออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง อยู่ในระดับดีมากท่ีสุดค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละด้านพบว่า ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.65  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ  
ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.65 และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.87 ตามลำดับแนวทางใน  
การพัฒนาการให้บริการของแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้างท่ีทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงข้ึน คือ ควรจัดพ้ืนท่ี
การให้บริการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ ผู้รับบริการ งานพัสด ุ
 

Abstract  
 

The purpose of this study was to examine the satisfaction towards the services provided by the 
Supplies and Construction Design Division of Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI), Surin 
Campus by comparing the satisfaction towards the services with the client type classified by gender, 
status, and frequency using the services.  The results of this study will be used as the guidelines for staff 
of the Supplies and Construction Design Division to develop their services to meet the needs of clients. 
The population of this study was 50 staff of RMUTI, Surin Campus. They were classified by status, which 
consisted of academic staff, education supporting staff and students. The findings indicated that most of 
the recipients were females (56.16%) with status of education supporting staff (61.64%), and the 
frequency of using the services was once a month (67.12%). Their satisfaction towards the services of staff 
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of the Supplies and Construction Design Division was at the very satisfaction level (�= 4.66). When 
comparing the three aspects, which consisted of services of the staff, process of services, and facilities, 
the results revealed that the satisfaction towards process of the services was at very satisfied level 

(�=4.65), and services of the staff was at very satisfied level (�=4.65), facilities was also at very satisfied 

level (�=4.87), respectively. The suggestion for improving the services for the staff of Supplies and 
Construction Design Division was the staff should manage the service area by keeping it clean and tidy. 

Keywords: Client satisfaction Procurement 

 
บทนำ  

การบริหารงานพัสดุมีความสำคัญต่อการบริหารปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบรรลุ วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ท้ังใน
องค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการบริหารงานพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ความสำคัญของพัสดุระดับประเทศ น้ัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยวางระเบียบเป็นแนวเดียวกันท่ัวประเทศ เรียกว่า
“พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้
ความสำคัญกับการบริหารงานพัสดุ(กระทรวงการคลัง,สิงหาคม 2560) เพ่ือให้บุคลากรได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ(อุรา วงศ์ประสงค์ชัย,2556) แผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารพัสดุและยังให้ความสำคัญในด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ยังเป็นปัจจัยท่ีสำคัญประการหน่ึง ท่ีมีผลต่อความสำเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการได้รับการ
ตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคล ในแนวทางท่ีพึงประสงค์ความพึงพอใจในการทำงานเป็นความรู้สึก
รวมของบุคลากรท่ีมีต่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคลากรท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับการตอบแทน     
คือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นท่ีจะทำงาน มีขวัญกำลังใจ สิ่งเหล่าน้ีมี   
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน รวมท้ังการส่งผลต่อความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร     
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ  

การบริหารพัสดุเป็นกระบวนการบริหารท่ีมีการดำเนินการหลายข้ันตอนและต่อเน่ืองกันเป็นวงจรถือเป็นกระบวน    
การสำคัญและเป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การบริหารงาน มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานนโยบาย 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ในการดำเนินการจัดหาพัสดุมีข้ันตอนยุ่งยากในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงพัสดุท่ีตรงตามความต้องการ คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ภายในระยะเวลาท่ีต้องการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้รวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจึงต้องเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญงาน มีความรับผิดชอบ และต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี ทางราชการกำหนด (บุญสุดา แก้วกระจาย,2554) ในการปฏิบัติงานใน
แผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้างท่ีให้บริการข้อมูลสำหรับผู้มาเข้าใช้บริการทำให้การทำงานในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที  ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการให้บริการอย่างครบถ้วนได้ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปฏิบัติงานต่อการให้บริการของแผนกพัสดุและ
ออกแบบสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง       
เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรในการให้บริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ 
 ผู้ใช้บริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้การสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)เก็บข้อมลูให้ครบตาม
ความต้องการโดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน แผนกพัสดุและออกแบบสิง่ก่อสร้าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ท่ีสามารถให้ข้อมลูได้ครบถ้วน จำนวน 50 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการให้บริการของแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้างในการปฏิบัติงานพัสดุ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ  สถานภาพ 
ความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการต่อเดือน 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ใน
การตอบแบบสอบถามได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ในการแปลความหมายเป็น 5 ระดับ ตามแนวลิเคอร์ท ดังน้ี 
  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  5     หมายถึง    ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้มาขอรับบริการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือการแก้ไขพัฒนา และปรับปรุง
การบริการให้ดีข้ึน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามกับตัวอย่างและเป็นผู้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามเพ่ือให้บุคลากรท่ีเข้ามาใช้บริการแผนกพัสดุและ
ออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 50 คนและนำข้อมูลท่ี
ได้ไปทำการวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปโดยทำการวิเคราะห์
ตามลำดับ ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ ความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอ 

ใช้บริการต่อเดือน 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่อการให้บริการแผนกพัสดุและออกแบบ 

สิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีเข้าใช้บริการด้วยค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation ) จากหลักเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50   หมายถึง ความพึงพอใจ  ระดับ น้อยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50   หมายถึง ความพึงพอใจ  ระดับ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50   หมายถึง ความพึงพอใจ  ระดับ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50   หมายถึง ความพึงพอใจ  ระดับ มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00   หมายถึง ความพึงพอใจ  ระดับ มากท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้ใช้บริการด้านพัสดุ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ สอบถามเก่ียวกับ เพศ สถานภาพ และความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1.1 จำนวนร้อยละ จำแนกตามเพศ  

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
32 
41 

 
43.8 
56.16 

รวม 73 100 

 จากตารางท่ี 1.1 กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16 ท่ีเหลอื คือ เพศชาย   
จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  
 

ตารางท่ี 1.2 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามสถานภาพ 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ 
              อาจารย์ 
             เจ้าหน้าท่ี 
             นักศึกษา 
             อ่ืนๆ 

 
23 
45 
2 
3 

 
31.52 
61.64 
2.74 
4.10 

 
รวม 73 100 

           จากตารางท่ี 1.2  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของสถานภาพ เป็นเจ้าหน้าท่ี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 61.64
รองลงมา คือ อาจารย์ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.52  อ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 นักศึกษา จำนวน 2 
คิดเป็นร้อยละ 2.74 
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ตารางท่ี 1.3 จำนวนและร้อยละ จำแนกตามความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการต่อเดือน 
ข้อมูลท่ัวไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

ความถี่หรือจำนวนคร้ังท่ีขอใช้บริการต่อเดือน        

              จำนวน 1 ครั้ง/เดือน 
             จำนวน 2-3 ครั้ง/เดือน 
             เกือบทุกวัน 
             อ่ืนๆ 
              

 
49 
17 
0 
7 

 
67.12 
23.29 

0 
9.59 

 
รวม 73 100 

จากตารางท่ี 1.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นจำนวน 1 ครั้ง/
เดือน มีจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 67.12 รองลงมาเป็นจำนวน 2-3 ครั้ง/เดือน มีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 
อ่ืนๆ มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 และเกือบทุกวัน มีจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ลำดับท่ี 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( x ) 
 

แปลความหมาย 

1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

1.1 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีให้บริการเป็นอย่างด ี 4.63 มากท่ีสุด 

1.2 มีความสภุาพและเตม็ใจให้บริการ 4.65 มากท่ีสุด 

1.3 มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) 4.65 มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง พบว่า  ความพึงพอใจด้าน
การท่ีบริการของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.64 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ลำดับท่ี 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( x ) 
 

แปลความหมาย 

2.ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
2.1 มีข้ันตอน ระเบียบ วิธีการในการขอรับบริการ 4.63 มากท่ีสุด 

2.2 ให้บริการตามลำดับอย่างยุติธรรม 4.65 มากท่ีสุด 

2.3 บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง 4.65 มากท่ีสุด 
รวมค่าเฉลี่ย 4.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง พบว่า  ความพึงพอใจด้าน
ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 4.64 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.1 ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ 4.65 มากท่ีสุด 

3.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี 4.61 มากท่ีสุด 

3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริหารของแผนกงานในภาพรวม 4.87 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.66 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง พบว่า  ความพึงพอใจด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.66 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ี มีความถ่ีหรือจำนวนครั้งท่ีขอใช้บริการต่อเดือน ส่วนใหญ่
เป็นจำนวน 1 ครั้ง/เดือน   
 2.ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบรกิารแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 

 ด้านภาพรวมความพึงพอใจของผู้บริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ท้ัง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการท้ัง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่      
ในช่วง คือ 4.51–5.00 ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี, ด้านข้ันตอนการให้บริการและ    
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71, 4.64 และ 4.64 ตามลำดับ) 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความ
พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทุกข้อ (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51–5.00 ) โดยเรียงลำดับด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3 อันดับ คือ มีความสุภาพและเต็มใจให้บริการ, มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) และ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีให้บริการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65, 4.65, 4.63 ตามลำดับ)  

ด้านข้ันตอนการให้บริการ  อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความ     
พึงพอใจของผู้รับบริการท้ัง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง คือ 4.51–5.00 ) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ คือ 
มีบริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง, ให้บริการตามลำดับอย่างยุติธรรม และมีข้ันตอน ระเบียบ วิธีการในการขอรับบริการ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65, 4.65, 4.63 ตามลำดับ)  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66) และเมื่อพิจารณาราย ข้อ พบว่า ความพึง
พอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51–5.00 ) โดยเรียงลำดับด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก 3 อันดับ คือ ความพึงพอใจต่อการให้บริหารของแผนกงานในภาพรวม, ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ในการ

ให้บริการ และ ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87, 4.65, 4.61 ตามลําดบั) 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานในแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้างในทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก รองลงคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
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ในการให้บริการท่ีเป็นธรรมและความสภุาพเตม็ใจในการบรกิาร และด้านข้ันตอนการให้บริการ ในด้านการให้บริการตามลำดับ 
รวดเร็ว ถูกต้องและยุติธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิสา ภู่อาภรณ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
ความ         พึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลอ่างทอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ
โรงพยาบาลอ่างทอง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด้านในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการ
รักษาพยาบาล ด้านเครื่องมือ/เครื่องใช้ด้านอาคาร สถานท่ี และด้านผู้ให้บริการ รวมท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุวดีใจ
ซ่ือตรง    (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชีของข้าราชการและ   
บุคลากรใน หน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ     
ของกองการเงินและบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก      
2 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกพัสดุและออกแบบสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยการศึกษาครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและให้
ความสำคัญกับการศึกษา ประเมินผลของระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการวิจัยครั้งน้ีทำให้แผนกพัสดุและออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง ได้รับทราบผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 3 ด้าน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา และ
ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งน้ีผู้ศึกษายังมิได้ศึกษา หรือทำการสำรวจและ
รวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ ดังน้ัน ในการทำวิจัยครั้งต่อไป จึงควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึก เพ่ือผู้ท่ีมีความสนใจ จะ
ได้นำผลวิจัยท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ และปรับปรุงการให้บริการ ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการของ ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
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บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยเลือกกลุ่มประชากรในการวิจัยคือผู้ใช้บริการแผนกการเงิน ด้วยวิธีการสุ่ม
จากผู้ใช้บริการ จำนวนท้ังหมด 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ
นำมาหาค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการด้านการเงิน จำแนกตาม 
ประเภทของผู้ใช้บริการ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับ
มาก และอยู่ในระดับสูงท่ีสุดคือ ด้านสถานท่ี ท่ีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.37  โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่   1. ด้านสถานท่ี 2. ด้านอ่ืนๆ 3. ด้านบริการ 
 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ, การบริการ, การเงิน, ผู้ใช้บริการ 

 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the customer satisfaction in the financial department 
services of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus by selecting a group of people, the 
customers of the financial department, for this research with random sampling method from the 
customers in the total of 150 persons. The research instrument is a survey questionnaire having scales of 
satisfication in 5 levels for the purpose of statistical data, such as, the average of satisfaction level 
percentage of the customers in the financial services classified by customer types. The reseach results are 
that the customer satisfaction in the financial department services in all 3 parts is at high-level and the 
highest level is the part of service place with the average of satisfication level of 4.37.  The order of 
customer satisfication from the highest to the lowest is 1. Service Place, 2. Others, and 3. Services. 
 

Key word : Satisfaction, Service, Finance, Customer 
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บทนำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
โดยประกอบด้วยคณะสองคณะมีหน้าท่ีจัดการเรียบนการสอน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยี
การจัดการ ในส่วนของสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์เป็นส่วนงานสายสนับสนุนมีหน้าท่ีอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ร่วมท้ังบุคลากรภายนอก แผนกการเงิน งานบริหารทรัพยากร              
สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  มีหน้าท่ี ในการรับชำระเงิน เบิกจ่ายเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้เก่ียวกับการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง รวดเร็วและเกิดความคล่องตัวให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการของแผนกการเงิน นำผลการระเมิณความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดด้อยของการให้บริการ เพ่ือ
ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแผนกการเงินมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านประชากร ในการวิจัยครั้งน้ีกำหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้ใช้บริการแผนกการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง 
กระจายตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว จำนวน 150 คน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีจะศึกษา ตัวแปรท่ีจะศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสถานท่ี ด้านการให้บริการและด้านอ่ืนๆ 
 

วิธีการศึกษา  
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บรกิารของแผนกการเงินเพ่ือตอบคำถามหลักของ
การศึกษาวิจัย (นคร, 2559) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการในการดำเนินการศึกษาดังน้ี  
  1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่   

-  ผู้ใช้บริการแผนกงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์   
กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลให้ครบตาม

ต้องการโดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน จำนวน 

150 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-191 

  2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมี
ต่อการให้บริการของแผนกงานเงิน โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ (นันทวุฒิ, 2554) ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 11 ข้อ ดังน้ี  

   1. ด้านสถานท่ี จำนวน 3 ข้อ  
   2. ด้านการให้บริการ จำนวน 6 ข้อ  
   3. ด้านอ่ืนๆจำนวน 2 ข้อ 
  เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม ดังน้ี  
   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด   มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 5 
   มีความพึงพอใจมาก   มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4  
   มีความพึงพอใจปานกลาง  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3  
   มีความพึงพอใจน้อย   มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 2  
   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 1 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
 

  2.2 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี 
   1. ศึกษางานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
   2. กำหนดขอบเขต โครงสร้าง แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
   3. สร้างเครื่องมือและนำแบบประเมินความสอดคล้องเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  
   4. ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
   5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามกับผู้ ใช้บริการกลุ่มตัวอย่าง          
(เบญจรัตน์, 2551) คือ ผู้ใช้บริการแผนกงานการเงิน จำนวน 150 ฉบับ และได้รับกลับคืนมาจำนวน 150 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาทำการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปโดย
ทำการวิเคราะห์ตามลำดับ ดังน้ี 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป ได้แก่ ประเภทผู้ ใช้บริการและการวิเคราะห์ 
หาค่าความถ่ีเป็นร้อยละ 
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  2. วิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของแผนกการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีเข้าใช้บริการด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนำค่ามาเทียบกับเกณฑ์
ดังน้ี 

   4.50  -  5.00  หมายถึงระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
   3.50  -  4.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ มาก 
   2.50  -  3.49  หมายถึงระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
   1.50  -  2.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อย 
   1.00  -  1.49 หมายถึงระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

 
ผลการศึกษา  

การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน 

 

ส่วนท่ี1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้ใช้บริการแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       
วิทยาเขตสุรินทร์ สอบถามเก่ียวกับ เพศ  และอายุ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการแผนกงานเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 150 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา หญิง จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
 
ตารางท่ี 1  จำนวน และร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลท่ัวไป จำนวนคน ค่าร้อยละ 

1. ประเภทผู้ใช้บริการ  
  นักศึกษา หญิง 52 35 
  นักศึกษา ชาย 38 25 
 อาจารย์ หญิง  15 10 
 อาจารย์ ชาย 10 7 
 เจ้าหน้าท่ี หญิง  15 10 
 เจ้าหน้าท่ี ชาย   12 8 
 ผู้ใช้บริการภายนอก หญิง 5 3 
 ผู้ใช้บริการภายนอก ชาย 3 2 

รวม 150 100 

 
ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์  
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จากตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ภาพรวมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก (   = 4.28 )    
 
ตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน สรุปภาพรวม 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ด้านสถานท่ี 4.37 0.59 มาก 
2 ด้านการให้บริการ 4.17 0.58 มาก 
3 ด้านอ่ืน ๆ 4.30 0.61 มาก 

รวม 4.28 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ด้านสถานท่ี พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.37 )   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ (   = 4.48 ) การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (   

= 4.38 )  และ ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ (   = 4.26 )  ตามลำดับ  
 
ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน ด้านสถานท่ี 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ความเหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ 4.48 0.54 มาก 
2 ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 4.38 0.61 มาก 
3 การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 4.26 0.62 มาก 

รวม 4.37 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ด้านการให้บริการ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.17 ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี (   = 4.20 ) การให้ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่ของ

เจ้าหน้าท่ี  (   = 4.19 ) การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  (   = 4.17 ) การดำเนิการของเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ  

(   = 4.16 )  การสอบถามข้อมูล (   = 4.15 ) และการยื่นคำร้องของเอกสาร (   = 4.15 ) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน ด้านการให้บริการ 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 การสอบถามข้อมลู 4.15 0.58 มาก 
2 การยื่นคำร้องของเอกสาร 4.15 0.59 มาก 
3 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.17 0.59 มาก 
4 การดำเนิการของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บรกิาร 4.16 0.57 มาก 
5 การให้ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี 4.19 0.56 มาก 
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6 การประสานงานของเจ้าหน้าท่ี 4.20 0.59 มาก 
รวม 4.17 0.58 มาก 

จากตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ด้านอ่ืนๆ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 4.30 )  โดยมีค่าเฉลี่ยท้ังสองข้ออยู่ในระดับท่ี

เท่ากันคือ (   = 4.30 )    
 
ตารางท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน ด้านอ่ืนๆ 

ข้อ รายการ   S.D แปลความ 

1 ได้รับการบริการท่ีดีและเป็นธรรม 4.30 0.61 มาก 
2 การให้ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี 4.30 0.61 มาก 

รวม 4.30 0.61 มาก 

 

การอภิปรายผล  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการท่ีเข้ามาใช้บริการกับแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

สุรินทร์ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านสถานท่ี / ความ
เหมาะสมของสถานท่ีให้บริการ  รองลงมาคือความพร้อมของเครื่องมือในการให้บริการ ด้านการให้บริการ / การประสานงาน
ของเจ้าหน้าท่ี รองลงมาคือ การให้ความช่วยเหลือหรือการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี และด้านอ่ืนๆ ผู้รับบริการได้รับได้รับบริการ
ท่ีดีและเป็นธรรม / ให้ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในระดับเท่ากัน เจ้าหน้าท่ีมีอัธยาศัยและมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี สามารถให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามต่างๆและช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีต่อการให้บริการของแผนกการเงิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยเฉพาะความพึงพอใจเก่ียวกับด้านการให้บริการ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในอันดับน้อยท่ีสุด 
สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการและพัฒนากระบวนการด้านการ
ให้บริการให้มีดีข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการแผนกการเงิน ท่ีเจาะลึกลงไปเป็นหน่วยงาน
ประเภท อายุ ระดับการศึกษา เพ่ือให้ได้รายละเอียดท่ีชัดเจนซ่ึงจะทำให้ผลการวิจัยถูกต้อง และตรงกับความต้องการของใช้
บริการมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาการระบบประกันคุณภาพภายใน และศึกษาแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ จำนวน 65 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554 และระดับดีมากในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีปัญหาด้านการแจ้งข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง และ
บุคลากรไม่รู้จักการประกันคุณภาพการศึกษา 

คำสำคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษา, ระบบและกลไก     

 

Abstract 
The research have objective for development of the quality assurance and study about 

changing trend of the quality assurance in education of Technology Management Faculty of Rajamangala 
University of Technology Isan Surin Campus including study on problems and suggestions of quality 
assurance in education of Technology Management Faculty of Rajamangala University of Technology Isan 
Surin Campus. The samples are 65 academic staffs and support staffs in Technology Management Faculty 
of Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus. The instrument is the questionnaires which is 
0.95 confidence interval. The data analysis was calculated by percentage, standard deviation, mean, 
chi-square test.  The results point that the internal education quality assurance is developing quality 
assurance and efficient level from 2010 and 2012 to the present level is an excellent.  By there are 
problems about unclear information and do not know about the quality assurance.  
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บทนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 47 และมาตรา 48) ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอกซ่ึงจุดประสงค์ของการมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
จัดการท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
ส่วนระบบการประกันคุณภาพภายนอกให้มีการประเมินคุณภาพอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุก 5 ปีโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชาติ) (สมศ.) ทำหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน และจัดให้มีการประเมิน 
รวมท้ังเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกไม่ได้มาตรฐานสมศ.จัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดให้สถานศึกษาปรับปรุงภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหากมิได้ดำเนินการให้สำนักงานรับรองมาตรฐานฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการต้นสังกัดเพ่ือให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายให้ทุกวิทยา
เขตดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 
: 2000 มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ซ่ึงสาระสำคัญของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 คือ 
การดำเนินการตามวงจร PDCA โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพ “เรามุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ 
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง” โดยนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญด้านการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการ
ดำเนินการตั้งแต่ ข้ันตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบายคุณภาพ การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ การนำระบบมาตรฐาน 5ส.  และ ระบบมาตรฐาน ISO 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2550  โดยเล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีนโยบายให้หน่วยงาน 
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพหน่วยงาน และดำเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม ระหว่างวันท่ี 18-20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 และได้รับการรับรองรายงาน
แล้ว โดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยผลการวิจัยท่ีได้รับจะทำให้
ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค เพ่ือสร้างตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน สามารถนำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และดียิ่งข้ึนต่อไป 
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วิธีการศึกษา 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รวม 93 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 74 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน  

 
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงพัฒนาตามกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบบสอบถามน้ีผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ลักษณะ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมีลักษณะข้อคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะท่ีมีลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และความ
คิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
 
3. ความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรง 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของการวิจัยเสนอต่อท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและนำไปปรับปรุงแก้ไข จากน้ัน
นำแบบสอบถามไปหาค่าดัชนีความเท่ียงตรง (Index Objective Congruence : IOC) โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานวิจัย จำนวน 5 ท่าน รายนามดังน้ี 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตใส  คล่องพยาบาล   
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมท  จันทรสมโภชน์   
3) ดร.นภาพร  วงษ์วิชิต   
4) ดร.ศิริรักษ์  ธิจิตตัง  ฟอสเตอร์   
5) อาจารย์ทิฆัมพร  โคตรทัศน์  

จากผลการพิจารณาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยผู้เช่ียวชาญ
ท้ัง 5 ท่าน พบว่า มีค่าความสอดคล้องของข้อคำถามกับแบบสอบถาม (IOC) เท่ากับ 0.95 ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับ ดีมาก  
จากคะแนนเต็ม 1 คะแนน) และค่าเท่ียง (reliability) เท่ากับ 0.49 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางท่ี 1: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

26 
53 

32.91 
67.09 

รวม 79 100 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-199 

จากตารางท่ี  1 พบว่า โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง จำนวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 67.09รองลงมา และ 
เพศชาย จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 2: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าอายุ 30 ปี 
31 ถึง 40 ปี 
41 ถึง 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี ข้ึนไป 

19 
37 
13 
10 

24.05 
46.84 
16.46 
12.66 

รวม 79 100 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84 รองลงมาคือต่ำ
กว่าหรือเทียบเท่าอายุ 30 ปีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 24.05 และช่วงอายุระหว่าง 41 ถึง 50 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.46 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
22 
43 
4 

0.00 
27.85 
67.09 
5.06 

รวม 79 100 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 67.09 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85 และระดับปริญญาเอก จำนวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามลักษณะงาน 

ลักษณะงาน จำนวน ร้อยละ 
บุคลากรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

61 
18 

72.22 
22.78 

รวม 79 100 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 รองลงมาคือ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5: แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามลักษณะงาน 

หน่วยงานท่ีสังกัด จำนวน ร้อยละ 
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หน่วยงานท่ีสังกัด จำนวน ร้อยละ 
สำนักงานคณบด ี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ฝ่ายบรหิาร    
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการบัญชี    
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

2 
4 
2 
2 
2 
10 
12 
11 
4 
13 
10 
2 
5 

2.53 
5.06 
2.53 
2.53 
2.53 
12.66 
15.19 
13.92 
5.06 
16.46 
12.66 
2.53 
6.33 

รวม 79 100 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46 รองลงมา 
คือ สาขาวิชาการบัญ ชี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.19 และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.92 ตามลำดับ 

 
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
 
ตารางท่ี 6: แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ประเด็นคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
เห็นด้วย

มาก
ท่ีสุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่ 
เห็นด้วย 

1 ท่านคิดว่าผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญและ 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

59.5% 32.9 % 7.6 % 0 % 0 % 4.52 

2 ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้
การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน 

74.7 % 25.3 % 0 % 0 % 0 % 4.75 

3 ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้
การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

65.8 % 32.9 % 1.3 % 0 % 0 % 4.65 

4 ท่านคิดว่าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ทำให้ได้แนวทางการพัฒนางานตรงตามภารกิจ

68.4 % 29.1 % 2.5 % 0 % 0 % 4.66 
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ข้อ ประเด็นคำถาม 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
เห็นด้วย

มาก
ท่ีสุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ของคณะ 

5 ท่านคิดว่าบุคลากรภายในคณะทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

51.9 % 32.9 % 15.2 % 0 % 0 % 4.37 

6 ท่านคิดว่าการอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 

84.8 % 15.2 % 0 % 0 % 0 % 4.85 

7 ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความ
พร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

29.1 % 31.6 % 39.2 % 0 % 0 % 3.90 

8 ท่านพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

57.0 % 29.1 % 13.9 % 0 % 0 % 4.43 

9 ท่ าน พึ งพอใจต่ อผลการประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาของคณะ 

39.2 % 34.2 % 26.6 % 0 % 0 % 4.13 

10 ท่านคิดว่าการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของคณะต่อสาธารณชนส่งผลต่อ
ช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ 

100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5.00 

11 ท่านคิดว่าการประกันคุณภาพการศึกษามีความ
คุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณท่ีเสียไป 

58.2 % 27.8 % 13.9 % 0 % 0 % 4.44 

12 ท่านคิดว่าคณะมีการนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

34.2 % 31.6 % 34.2 % 0 % 0 % 4.00 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.48 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.48) โดยเรียงลำดับความคิดเห็นเป็นรายด้าน ดังน้ี ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะต่อสาธารณชนส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของ
คณะมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 84.8 และการประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 74.7 
ตามลำดับ 

จากผลการศึกษาโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

คณะต่อสาธารณชนส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ อยู่ในระดับสูงสุด (x̄ = 5.00) รองลงมา คือ คิดว่าการ

อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง (x̄ = 4.85) ท้ังน้ี ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ 
4.47 อยู่ในระดับมากท่ีสุด จึงสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในคณะมีความคิดว่าควรให้ความสำคัญด้านการประกันคุณภาพ
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การศึกษามากข้ึน โดยจากตารางท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ พบว่า การให้ความ
คิดเห็นของบุคลากรด้านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทำให้ได้แนวทางการพัฒนาตามภารกิจของคณะ สาขาวิชา/
หน่วยงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน 
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง บุคลากรมีส่วนร่วมความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารตระหนักและ
เห็นความสำคัญโดยมีส่วนร่วม มีความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ความ
พึงพอใจต่อผลประเมินคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความคุ้มค่ากับเวลาและ
งบประมาณท่ีเสียไป และคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ข้ึนกับเพศบุคลากร 
น่ันคือ เพศต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน 

การให้ความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้การทำงานมีระบบและประสิทธิภาพการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทำให้ได้แนวทางตามภารกิจของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน ความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ และความพึงพอใจต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้ึนกับอายุของบุคลากร คือ อายุท่ีแตกต่างกัน
ทำให้มีความคิดเห็นท่ีต่างกัน 

การให้ความคิดเห็นด้านความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา,บุคลากรมี 
ส่วนร่วม มีความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา,ผู้บริหารตระหนักและเห็นความสำคัญโดยมี 
ส่วนร่วม มีความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการเผยแพร่ผลการประเมินฯ ต่อสาธารณชน 
ตามข้อบังคับของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ ข้ึนกับระดับการศึกษาของ
บุคลากร คือ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันทำให้มีท่ีแตกต่างกันและการให้ความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้
การทำงานมีระบบและประสิทธิภาพ,การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทำให้ได้แนวทางการพัฒนาตามภารกิจของคณะ 
ภาควิชา/หน่วยงาน,ความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา,บุคลากรมีส่วนร่วม มีความ
ร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา,ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญโดยมีส่วนร่วม มีความร่วมมือร่วมใจ
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา, ความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ความ 
พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจต่อผลประเมินคุณภาพการศึกษา  
การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา และการเผยแพร่ผลการประเมินฯ ต่อสาธารณชน ตามข้อบังคับ
ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของคณะ ข้ึนกับระดับการศึกษาของบุคลากร คือ 
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันทำให้มีท่ีแตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 7: แสดงความแตกต่างของข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร กับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน จำแนกตามลักษณะงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ลักษณะงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
เพศ ชาย 4.54 4.06 

หญิง 4.49 4.42 
อายุ ต่ำกว่าหรือเท่ากับอายุ 30 ปี 4.54 4.49 

31-40 ปี 4.51 4.22 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ลักษณะงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
41-50 ปี 4.48 - 
มากกว่า 50 ปี 4.52 - 

ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตร ี - - 
ปริญญาตร ี 4.40 4.36 
ปริญญาโท 4.51 - 

ปริญญาเอก 4.56 - 
หน่วยงานท่ีสังกัด สำนักงานคณบด ี - 3.88 

ฝ่ายบรหิาร - 3.96 
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา - 4.13 
สาขาวิชาการบัญชี 4.33 4.58 
สาขาวิชาการตลาด 4.42 4.42 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4.28 - 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 4.52 4.67 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย - 4.44 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา - 4.42 
สาขาวิชาการจัดการ 4.67 - 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 4.72 4.75 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 4.57 4.75 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ 4.58 4.75 

 
จากตารางท่ี 7 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกตามลักษณะงาน สายวิชาการ และสายสนับสนุน พบว่า เมื่อพิจารณา ด้านเพศ 
พบว่า เพศชายสายวิชาการมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับ มากท่ีสุด  (4.54)และเพศชายสนับสนุนและเพศหญิงสายวิชาการ
เฉลี่ยมีความคิดเห็นในระดับมาก (4.06 และ 4.49 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณา ด้านอายุ พบว่า สายสนับสนุน ท่ีมีอายุต่ำกว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี , มากกว่า 50 ปี และ 31-49 ปี เฉลี่ยมีความเห็นระดับมากท่ีสุด ( 4.54, 4.52 และ 4.51 ตามลำดับ) โดย 
สายวิชาการท่ีมีอายุ 41-50 ปี และสายสนับสนุนท่ีมีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับอายุ 30 ปี และ อายุ 31-40 ปี เฉลี่ยมีความเห็นใน
ระดับมาก (4.48, 4.49 และ 4.22 ตามลำดับ) 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรสายวิชาการปริญญาเอก และปริญญาโท มีความคิดเห็นเฉลี่ย ระดับ
มากท่ีสุด (4.56 และ 4.51 ตามลำดับ) โดยบุคคลกรท่ีมีระดับปริญญาโทท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เฉลี่ยความเห็น
ระดับมาก (4.40 และ 4.36 ตามลำดับ) 

เมื่อพิจารณาบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการ
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ท่องเท่ียวการโรงแรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เฉลี่ยมีความคิดเห็นระดับ
ดีมากท่ีสุด โดย บุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และบุคลากรสายสนับสนุนสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เฉลี่ย 
มีความคิดเห็นระดับดีมากท่ีสุด ส่วนสำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการตลาด 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เฉลี่ยมีความคิดเห็นระดับมาก 

 
ตารางท่ี 8: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากรและความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 

**ระบุรายละเอียด ข้อ 1-12 
1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญและมสี่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทำให้ได้แนวทางการพัฒนางานตรงตามภารกิจของคณะ 
5. บุคลากรภายในคณะทุกคนมสี่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การอบรมให้ความรู้ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
7. การประกันคุณภาพการศึกษามีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
8. ความพึงพอใจต่อระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาของคณะ 
9. ความพึงพอใจต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ** 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เพศ 
chi-square 0.06 0.10 2.09 1.88 1.46 0.00 0.69 0.69 0.78 _ 1.15 2.12 
Df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 _ 2 2 
sig. 3.94 1.90 1.91 2.12 2.54 2.00 3.31 3.31 3.22 _ 2.85 1.88 
ระดับการศึกษา 
chi-square 3.66 3.92 2.78 3.23 9.59 0.89 11.06 16.91 12.24 - 16.87 2.45 
Df 2 2 4 4 4 2 4 4 4 - 4 4 
sig. 0.13 0.13 0.60 0.52 0.05 0.64 0.03 0.00 0.12 _ 0.14 0.65 
ลักษณะงาน 
chi-square 0.44 0.79 0.30 2.60 6.11 4.18 10.84 18.26 10.67 _ 7.33 0.03 
Df 2 1 2 2 2 1 2 2 2 _ 2 2 
sig. 0.80 0.37 0.86 0.27 0.05 0.04 0.00 0.00 0.01 _ 0.03 0.99 
หน่วยงานท่ีสังกัด 
chi-square 35.25 18.51 26.16 22.96 72.10 17.93 51.88 64.69 53.23 _ 54.49 50.89 
Df 24 12 24 24 24 12 24 24 24 _ 24 24 
sig. 0.07 0.10 0.35 0.52 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 _ 0.01 0.00 
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10. การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะต่อสาธารณชนส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 

11. การประกันคุณภาพการศึกษามีความคุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณท่ีเสียไป 
12. คณะมีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 
จากตารางท่ี 8 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรและความคิดเห็นเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะ พบว่า ความพึงพอใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรท่ีมีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประกันคุณภาพในแนวทางเดียวกันไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความแตกต่างของระดับการศึกษาของบุคลากรพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันของบุคลากรมีผล
ต่อความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และความพึงพอใจต่อระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะคือ บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน
จะมีความพึงพอใจต่อด้านความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และความพึงพอใจต่อระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะท่ีแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาด้านลักษณะงานของบุคลากร พบว่า ลักษณะงานท่ีต่างกันของบุคลากรมีผลต่อความคิดเห็นด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะท่ีต่างกันในด้านการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองการประกันคุณภาพการศึกษามีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในความพึงพอใจต่อ
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะความพึงพอใจต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ และการประกัน
คุณภาพการศึกษามีความคุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณท่ีเสียไป 

เมื่อพิจารณาหน่วยงานท่ีสังกัด พบว่า บุคลากรท่ีสังกัดหน่วยงานต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีต่างกันในด้านบุคลากรภายในคณะทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษามคีวามพร้อมในการรอรบัการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในความพึงพอใจต่อระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะความพึงพอใจต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะการประกันคุณภาพการศึกษา
มีความคุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณท่ีเสียไป และคณะมีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 

บทสรุป 
การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยี

การจัดการ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็น รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะ และระดับบุคคลของคณะเทคโนโลยีการจัดการผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 93 คน  
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 84.95 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  
53 คนคิดเป็นร้อยละ 67.09 มีช่วงอายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.84 ระดับการศึกษา ปริญญา
โท จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.09 เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 บุคลากรสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46  

ความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินงานเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.48)  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-206 

แบบสอบถามมีความเห็นว่าการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะต่อสาธารณชนส่งผลต่อช่ือเสียงด้าน
คุณภาพการศึกษาของคณะมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ การอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 84.8 การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 74.7 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทำให้ได้แนวทางการพัฒนางานตรงตามภารกิจของคณะคิดเป็นร้อยละ 68.4 
การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และน้อยท่ีสุด คือ 
การประกันคุณภาพการศึกษามีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คิดเป็นร้อยละ 29.1  
 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายดังน้ี 
1. บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อจะ

พิจารณาแต่ละด้านได้แก่ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีระบบมากยิ่งข้ึน การประกันคุณภาพการศึกษาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทำให้ได้แนวทางการพัฒนางานตรงตามภารกิจของคณะ การอบรมให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ
ต่อสาธารณชนส่งผลต่อช่ือเสียงด้านคุณภาพการศึกษาของคณะมีค่าเฉลี่ยท่ีระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากคณะมีนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความพร้อมในการรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (3.90) 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีมีสถานภาพการปฏิบัติงานในคณะ มีความคิดเห็นการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในว่าไม่มีการแจ้งให้ชัดเจนไม่รู้จักการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ันจึงควรจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความ
เข้าใจและท่ีสำคัญคือการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับโดยท่ัวถึงกันและนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการทำงานให้ดีข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้าท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 305 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ และเครื่องมือ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้ามีความสัมพันธ์และ 
มีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านการออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อคณะ ด้านการออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า 
และด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารควรมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารประสบการณ์ลูกค้าให้ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

คำสำคัญ: การบริหารประสบการณล์ูกค้า, ความพึงพอใจ, ธุรกิจโรงแรม 

 

Abstract 
This research aims to study the relationship between customer experience management 

experiences which affect the Satisfaction of undergraduate students Faculty of Management Technology 
Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus. The samples are 305 Faculty of Management 
Technology students by using stratified sampling techniques. The instrument was a questionnaire which 
analyzed by Mean, standard deviation, Multivariate analysis and multiple regression analysis. The study 
indicates that Perception of customer relationship management is positively correlated with satisfaction, 
there are experience designs with faculty, Point of contact design with customers, and innovation 
continues. Manager should have a policy to manage the customer experience clear and concrete. In order 
to guide the operations of the organization. 
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บทนำ 
มหาวิทยาลัยช้ันนำของโลกในต่างประเทศต้องแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดระดับอุดมศึกษา ด้วยการเน้น 

การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพ่ือดึงดูดนักศึกษาจากต่างชาติให้เข้ามาเรียนให้ได้มากท่ีสุด ทำให้
แนวโน้มในอนาคตการศึกษาข้ามชาติจะทำให้นักศึกษามีช่องทางการศึกษามากข้ึน โดยไม่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อ 
ในต่างประเทศมหาวิทยาลัยทุกแห่งล้วนได้รับวิกฤตจากจำนวนนักเรียนท่ีลดลง และมีแนวโน้มชัดเจนว่านักเรียนจะเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยลดลงด้วย (ไทยโพสต์, 2561) ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาต่างแข่งขันกันจูงใจผู้ เรียนมาเรียนในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีช่ือเสียงจึงไม่สามารถดึงดูดผู้เรียนให้มาเรียนได้ นอกจากการรับมือกับปัญหาผู้เรียนลดลง และการแข่งขัน
กันเองอย่างดุเดือด มหาวิทยาลัยทุกแห่งยังต้องรับมือกับโลกออนไลน์ท่ีตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ได้ดีกว่าอีกด้วย (ธเนศน์ 
นุ่นมัน, 2561) ในปี 2560 ยอดผู้สมัครสอบแอดมิดช่ันกลางมียอดลดลงน้อยท่ีสุดในรอบ 10 ปี การศึกษาไทยกำลังเกิดปัญหา 
“Over Supply” ภาวะแบบน้ีทำให้มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวกันอย่างหนัก เรื่องน้ีกำลังเป็นปัญหาระยะยาว หากไม่
ตระหนักต่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ จะมีบางมหาวิทยาลัยตายลงหรือปิดตัวอีกมาก หากเราไม่พัฒนาด้านคุณภาพก็ไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ ซ่ึงหากดูจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ัวโลก มหาวิทยาลัยไทยก็ยิ่งต้องตระหนักเรื่องน้ี 
(ธัญวัฒน์อิพภูดม, 2560) เช่นเดียวกับคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา (College Board) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงผล
กำไรในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า แนวโน้มการเติบโตของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของโลกยังคงสูงข้ึนเรื่อยๆ และความต้องการ
คนทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านทำให้การเรียนแบบเฉพาะด้าน (Niche learning) และการเรียนระดับประกาศนียบัตร 
มีสัดส่วนผู้เรียนสูงข้ึนในตลาดการศึกษาเพราะทำให้เกิดความรวดเร็วเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการทำงาน และยัง
จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ว่าจ้างมากกว่าซ่ึงการจะพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับแนวโน้มอนาคตทางด้านการศึกษา เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค และได้ประโยชน์
สูงสุด (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ซ่ึงการสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์ความรู้สึกท่ีดีท่ีนักศึกษามีต่อมหาวิทยาลัยและ
บริการจากบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างหน่ึง เพราะหากนักศึกษามีประสบการณ์ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความมั่นใจกับ 
การบริการมากข้ึน ส่วนในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยสามารถนำมาใช้ได้และประสบความสำเร็จ 
ก็คือ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า 

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management : CEM) เป็นการทำให้ทุกจุดสัมผัส 
(Contact Points) ท่ีลูกค้าต้องพบเจอ ติดต่อ และสัมผัส เกิดความประทับใจมากท่ีสุด และเกินความคาดหวังของลูกค้า(Over 
Expectation) หรือกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ท่ีสร้างประสบการณ์ลูกค้าจากการเกิด
ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง จะเป็นบวกหรือเป็นลบน้ันได้มาจากประสบการณ์ท่ีลูกค้าเผชิญกับสิ่งเหล่าน้ันอยู่อย่างต่อเน่ืองจนเกิด
เป็นภาพฝังใจ เป็นภาพลักษณ์ท่ียากต่อการเปลี่ยนแปลงการตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างผ่านทางจุดสัมผัส (Contact 
Points) ท่ีมีต่อลูกค้า (พัลลภา ปีติสันต์, ชัญญา เหลี่ยวรุ่งเรือง, สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี และวรวิทย์ ศัลยวุฒิ, 2554: 94-96) 
นอกจากน้ี CEM ยังเป็นแนวทางท่ีตอบโจทย์พ้ืนฐานของธรรมชาติท่ีแตกต่างของธุรกิจบริการได้อย่างมีประสิทธิผล 
อีกด้วย จึงเป็นหลักปฏิบัติท่ีผู้บริหารในอุตสาหกรรมบริการควรท่ีจะให้ความสนใจและพัฒนาควบคู่กับการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เพ่ือประโยชน์ในการแข่งขันและสร้างหลักประกันการทำกำไรใน
ระยะยาว (ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, 2556) เพ่ือช่วยสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับบริการและสร้างผลการดำเนินงานท่ีเป็น
ผลกำไรในระยะยาวให้กับธุรกิจ ดังน้ัน การบริหารประสบการณ์ลูกค้า จึงเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจในบริการ 
และมีคุณภาพการให้บริการท่ีดียิ่งข้ึน 
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ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นปัจจัยสำคัญประการหน่ึง ท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการให้บริการ นอกจากจะทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจแล้ว ปัจจัยสำคัญอีกประการหน่ึงคือ จำนวน 
ผู้มาใช้บริการ ดังน้ัน หากผู้ประกอบการต้องการประสบความสำเร็จ จึงควรศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัย และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ี
จะทำให้เกิดความพึงพอใจ ท้ังผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด (เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล, 2559: 16) มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการดำเนินงานท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของนักศึกษา และสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนางานให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
จากมหาวิทยาลัย และผลจากความพึงพอใจของนักศึกษาสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพบริการของมหาวิทยาลัยต่อไป  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นองค์กรบริการหน่ึงท่ีต้อง
ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนหลายด้าน อีกท้ัง ยังมีการนำเกณฑ์การประเมินผล
การดำเนินงานของหน่วยงาน เรื่อง ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ มาเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของผลการดำเนินงานอีกด้วย 
(คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 2561: 11) การบริหารประสบการณ์ลูกค้าจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีควรนำมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาของคณะ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับนักศึกษา 
อีกท้ังแนวคิดการบริหารประสบการณ์ลกูค้าช่วยให้คณะเข้าใจความต้องการของนักศึกษา และเลือกสารสนเทศและบรกิารตาม
ความต้องการท่ีนักศึกษาคาดหวังได้ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากจะเป็นข้อมูลท่ีดีในการนำไปพัฒนา 
และปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และเกิดคุณภาพให้มากท่ีสุด 

จากเหตุผลและความจำเป็นข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าท่ีมตี่อความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยผลการวิจัยท่ีได้รับจะทำให้ทราบถึงสภาพการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ 
เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรและเพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
1. ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1,282 คน (คณะเทคโนโลยีการจัดการ, 2561: 18) 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้กำหนดจำนวนตามค่าสัดส่วนของประชากรจากสูตรของ Yamane (1973) โดยกำหนด
ความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% ดังน้ัน ขนาดตัวอย่างอย่างต่ำท่ีเหมาะสม คือ 305 คน และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2561 
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 

ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงพัฒนาตามกรอบแนวคิดตาม
วัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรม โดยแบบสอบถามน้ีผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ลักษณะ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีมีลกัษณะข้อคำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้การบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าท่ีมีลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ความพึงพอใจท่ีมีลักษณะของข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
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3. ความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรง 
ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงด้านการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า (Analyzing the 
Experiential world of Customer) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.739 ด้านการกำหนดโครงสร้างประสบการณ์ลูกค้า 
(Building the Experiential Platform) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.718 ด้านการออกแบบประสบการณ์ ท่ีมีต่อคณะ 
(Designing the Brand Experience) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.798 ด้านการออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า (Structuring the 
Customer Interface) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.867 และด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง (Engaging in Continuous 
Innovation) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.801 และความพึงพอใจ (Satisfaction) มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.860 แสดงให้ 
เห็นว่าแบบสอบถามในงานวิจัยมีความเช่ือมั่นและความเท่ียงตรงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแสดงผลดังตาราง 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1: ผลลัพธ์ของค่าน้ำหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา จำนวนข้อคำถาม 
ด้านการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า  
(Analyzing the Experiential world of Customer : AEC)  

0.739 
 

4 

ด้านการกำหนดโครงสร้างประสบการณล์ูกค้า  
(Building the Experiential Platform : BEP)  

0.718 
 

4 

ด้านการออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อคณะ  
(Designing the Brand Experience : DBE)  

0.798 
 

6 

ด้านการออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า  
(Structuring the Customer Interface : SCI)  

0.867 
 

6 

ด้านการสร้างนวัตกรรมอยา่งต่อเน่ือง  
(Engaging in Continuous Innovation : ECI)  

0.801 
 

5 

ความพึงพอใจ (Satisfaction : STF)   0.860 6 

 

ผลการศึกษา 
สำหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้าและความความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงแสดงผลดังตาราง 2 ดังน้ี  
 
ตารางท่ี 2:  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs ขององค์ประกอบการรับรู้การ

บริหารประสบการณ์ลูกค้าและความความพึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ตัวแปร STF AEC BEP DBE SCI ECI VIFs 
ค่าเฉลี่ย 4.13 4.05 4.07 4.04 3.99 4.12  

S.D. 0.60 0.59 0.57 0.62 0.61 0.64  
STF - 0.511* 0.561* 0.564* 0.575* 0.621*  
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AEC  - 0.627* 0.553* 0.625* 0.553* 1.952 
BEP   - 0.635* 0.698* 0.603* 2.466 
DBE    - 0.638* 0.582* 2.044 
SCI     - 0.626* 2.537 
ECI      - 1.946 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
  

จากตาราง 2 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันซ่ึงอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทำการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้า มีค่า
ตั้ งแต่  1.946–2.537 ซ่ึงมี ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพัน ธ์กันในระดับ ท่ี ไม่ ก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity (Black, 2006) 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้าแต่ละด้าน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามความพึงพอใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่าง 0.511-0.621 จากน้ัน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การมีความพึงพอใจ 
(STF) ได้ดังน้ี   
  STF = 0.907 + 0.084AEC + 0.115BEP + 0.167DBE + 0.129SCI + 0.298ECI 
 ซ่ึงสมการท่ีได้ น้ีสามารถพยากรณ์การมีความพึงพอใจ (STF) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  
(F=55.210; p=0.000) และค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adj R2) เท่ากับ 0.471 (ตาราง 3) เมื่อนำไปทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้าแต่ละด้านกับตัวแปรตามความพึงพอใจ (STF)  
ซ่ึงแสดงผลดังตาราง 3 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3: การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม ของนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

การรับรู้การบรหิารประสบการณล์ูกค้า 
ความพึงพอใจ(STF) 

t p-value สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี ( a ) 
1. ด้านการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า 
2. ด้านการกำหนดโครงสร้างประสบการณล์ูกค้า 
3. ด้านการออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อคณะ  
4. ด้านการออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า  
5. ด้านการสร้างนวัตกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

0.907 
0.084 
0.115 
0.167 
0.129 
0.298 

0.202 
0.058 
0.068 
0.057 
0.065 
0.054 

4.489 
1.434 
1.691 
2.946 
1.983 
5.551 

0.000* 
0.152 
0.092 
0.003* 
0.048* 
0.000* 

F=55.210 p=0.000 Adj R2=0.471 

 
 จากตาราง 3 พบว่า การรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ด้านการออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อคณะ (DBE) 
ด้านการออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า (SCI) และด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง (ECI) มีความสัมพันธ์และผลกระทบ 
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เชิงบวกกับความพึงพอใจ (STF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 4 และ 5 และการรับรู้ 
การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ด้านการวิเคราะห์โลกประสบการณ์ของลูกค้า (AEC) และด้านการกำหนดโครงสร้างประสบการณ์
ลูกค้า (BEP) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงลบกับความพึงพอใจ (STF) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
 จากผลการศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ลภัส ณ.วิชัย และอัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ (2560: 
49-61) ท่ีพบว่า การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า ประกอบด้วย การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าการกำหนดโครงสร้าง
ประสบการณ์ลูกค้า การออกแบบประสบการณ์ การออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มโรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เน่ืองจากมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า โดยทางโรงแรมจะนำข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการลูกค้าในครั้งต่อไป ซ่ึงจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามความต้องการและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
จึงทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
 

บทสรุป 
การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้ากับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการอภิปรายผลดังน้ี 
การรับรู้การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ประกอบด้วย ด้านการออกแบบประสบการณ์ท่ีมีต่อคณะ ด้านการ

ออกแบบจุดติดต่อกับลูกค้า และด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกต่อความ 
พึงพอใจของนักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อน่ึง
คณะเทคโนโลยีการจัดการมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษาและมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
ดำเนินงาน ซ่ึงจะทำให้นักศึกษาได้รับบริการท่ีตรงตามความต้องการและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน จึงทำให้นักศึกษาเกิดความ 
พึงพอใจ อีกท้ังคณะมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของ
นักศึกษา ฯลฯ ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกความพร้อมของทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ ท่ีมีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับนักศึกษา มีการจัดบริการข้อมูลทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อ รวมท้ังมีการ
บริการจัดหางานและแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จากการศึกษาน้ีทำให้ทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยสามารถนำไปพัฒนาตัวแบบการบริหาร
ประสบการณ์ลูกค้าของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร  จากระบบการเบิกจ่าย
งบประมาณ (GFMIS)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561    มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการวางแผนงบประมาณล่วงหน้าให้สอดคล้องกับความต้องการพันธกิจวัตถุประสงค์ และเพ่ือใช้ในการวางแผน
จัดสรรงบประมาณให้กับ งาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในปีถัดไป  โดยข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งน้ี คือข้อมูลจากระบบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) โดยข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งน้ี คือข้อมูลจากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS)  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยการใช้โปรแกรม MS Excel  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูล  สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย  
จำนวน  และค่าร้อยละ  (Percentage)  นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาซ่ึงข้อมูลได้จากการรวบรวมเอกสาร
งบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจากแผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  งบประมาณท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 มีแนวโน้ม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนและลดลงไม่เท่ากัน เน่ืองจากการลดลงของจำนวนนักศึกษา  การดำเนิน งาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีทำในปีน้ันๆ  ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีและส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ.2561 ซ่ึงผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ได้
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายได้เพียงปีงบประมาณเดียว ผลการวิเคราะห์น้ีเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารเพ่ือวางแผนในการเสนอขอ
งบประมาณประจำปีและเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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คำสำคัญ: การวิเคราะห์งบประมาณ,การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

Abstract  
The purpose of this study is to analyze the budget disbursement for accounting department, 

resource management from the Government Fiscal Management Information System ( GFMIS)  of 
Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus in fiscal year 2016 - 2018 which has been 
allocated and analyzed the budget disbursement according to the measure to increase the efficiency of 
the budget disbursement from the Government Fiscal Management Information System (GFMIS) in fiscal 
year 2016 - 2018.  This is to be used as a preliminary information in advance budget planning in 
accordance with needs, missions, goals, and for planning budgets for works /  projects /  activities in the 
following years. The data used in this analysis is from the Government Fiscal Management Information 
System (GFMIS) of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus from the fiscal year       2016-
2018, which is a quantitative data analysis using MS Excel program for data analysis and comparison. The 
statistics used consisted of Numbers, and Percentage, which presented the analysis results using 
descriptive statistics. The data is from the collection of budget documents, the annual budget allocation, 
including budget disbursement results from the accounting department for resource management from 
the university.  Budget at Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus which has been 
allocated for the fiscal year 2016-2018 tends to be increased and decreased unequally due to decreasing 
number of students, works / projects / activities occurred in those years which affect the annual budget 
allocation and budget disbursement. When compared to the goal in accordance with the measures to 
increase the efficiency of the expenditure budget for the fiscal year 2016, 2017, and 2018, it was found 
that the disbursement in the fiscal year 2016– 2017 was lower than the goal, and disbursement in fiscal 
year 2018 was in accordance with the goal of disbursement for only one fiscal year. The results of this 
analysis are information for presenting to executives to plan for the annual budget request, and to be a 
guideline to increase the disbursement of state budget of Rajamangala University of Technology Isan, 
Surin Campus. 

 

Keywords: Budget Analysis, Budget Disbursement 

 

บทนำ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดทำมาตรการการขับเคลื่อนการใช้จ่าย “เงิน
งบประมาณแผ่นดิน” เพ่ือให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน  มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีหน่วยงานกำหนดไว้  ตามมาตรการด้านงบประมาณในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสาน  สอดคล้องกับมาตรฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด  
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการการ
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ใช้จ่ายเงินงบประมาณและประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 3 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  เพ่ือรับทราบ
มาตรการการดำเนินงานและหาข้อสรุปเก่ียวกับวิธีการ ข้ันตอน การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และผลสำเร็จในปีถัดๆไป  โดยกำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาสท่ีชัดเจน ลดความเสี่ยงจากการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงงบประมาณแผ่นดินนอกจากเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว     ยังใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการคลัง และเป็นเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม โดยการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องมีการวางแผนการ
เบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายท่ีระบุไว้ใน เอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสอดคล้องกับเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด เน่ืองจากการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายงบประมาณ
แบบขาดดุล ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและความจำเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างมีเสถียรภาพ พร้อมท้ังให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 จึงต้องวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ ให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ท้ังน้ี เพ่ือให้มีข้อมูลด้านงบประมาณท่ีสามารถใช้ ในการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ (GFMIS) 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ฉบับน้ีข้ึนมา 
 
 

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ 
 การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมีอยู่จากการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ แผนกบัญชี งานบริหาร
ทรัพยากร จากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อยละ และใช้โปรแกรม Microsoft 
excel ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ซ่ึงข้อมูลท่ีใช่ในการศึกษาเป็นข้อมูลระดับทุติย
ภูมิท่ีรวบรวมเอกสารงบประมาณ  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากแผนกนโยบายและแผน  งานบริหาร
ทรัพยากร  และข้อมูลการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบ GFMIS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด  

ประชากรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  แผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร  จากระบบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2561 

ระยะเวลา ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี  ใช้เครื่องมือการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มการจัดเก็บ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การทำวิเคราะห์ในครั้งน้ี  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  แผนกบัญชี    

งานบริหารทรัพยากร จากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  พ.ศ. 2559-2561  โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ และตามงบรายจ่าย 5 ประเภท คือ  

1) งบบุคลากร                 
2) งบดำเนินงาน  
3) งบลงทุน  
4) งบอุดหนุน  
5) งบรายจ่ายอ่ืน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเปรียบเทียบ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
2) ข้อมูลเชิงคุณรูปท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาผลการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ 

 

ผลการวิเคราะห์  
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ  จากระบบการเบิกจ่าย

งบประมาณ (GFMIS) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และ ตามงบรายจ่าย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และใช้ประกอบในการดำเนินงาน
จัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และจัดทำแผนในปีต่อ ๆ ไป โดยผลการวิจัย มีดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2561 ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 1 - 9 

1.การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2559, พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน จำนวน 187,981,418.83 บาท, จำนวน
236,273,209.00 บาท และ 261,565,599.95 บาท ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามแหล่งเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร จำนวน 38,628,450.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน  
23,788,000.00 บาท งบลงทุน  จำนวน 55,123,369.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน  62,248,299.83 บาท  และงบรายจ่าย
อ่ืน จำนวน 8,193,300 บาท  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จำนวน 190,559,333.83 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร  จำนวน  3,059,000.00 บาท  งบดำเนินงาน จำนวน  55,372,709.00 บาท งบ
ลงทุน จำนวน  87,542,400.00 บาท  งบเงินอุดหนุน  จำนวน  79,604,700.00 บาท  และงบรายจ่ายอ่ืน จำนวน  
10,694,400.00 บาท  รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น  จำนวน  236,273,209.00 บาท  และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร จำนวน 4,742,500.00 งบดำเนินงาน  จำนวน 22,738,600.00 บาท งบลงทุน 
จำนวน 146,235,660.00 บาท  งบเงินอุดหนุน  จำนวน 81,218,200.00 บาท  และงบรายจ่ายอ่ืน  8,420,800.00 บาท  
รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังสิ้น จำนวน 263,355,760.00 บาท ดังตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามแหล่งงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-218 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมา
ณ 

งบประมาณรายจ่าย 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น 

2559 38,628,450.0
0 

23,788,000.0
0 

57,701,284.00 82,016,699.8
3 

8,193,300.00 190,559,333.8
3 

2560 3,059,000.00 55,372,709.0
0 

87,542,400.00 79,604,700.0
0 

10,694,400.0
0 

236,273,209.0
0 

2561 4,742,500.00 22,738,600.0
0 

146,235,660.0
0 

81,218,200.0
0 

8,420,800.00 263,355,760.0
0 

ท่ีมา : แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559 – 2561 
  
 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับจัดสรรในแต่ละปี จะถูกจัดสรรให้
หน่วยงานในสังกัดตามแผนงาน/โครงการท่ีได้เสนอของงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้ 3 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพ่ือให้ดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ซ่ึงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์จำแนกงบประมาณแต่ละแหล่งเงินงบประมาณ  จากการ
วิเคราะห์งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า งบประมาณรายจ่ายท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ  2559  งบบุคลากร จำนวนท้ังสิ้น 38,628,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.37 งบดำเนินงาน จำนวนท้ังสิ้น 23,788,000.00 คิดเป็นร้อยละ  11.31  งบลงทุน  จำนวนท้ังสิ้น 57,701,284.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  27.43  งบเงินอุดหนุน  จำนวนท้ังสิ้น  62,248,299.83  คิดเป็นร้อยละ  38.99 และงบรายจ่ายอ่ืน  จำนวน
ท้ังสิ้น 8,193,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  3.90  ปีงบประมาณ 2560  งบบุคลากร  จำนวนท้ังสิ้น  3,059,000.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.29  งบดำเนินงาน  จำนวนท้ังสิ้น 55,372,709.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.44 งบลงทุน จำนวนท้ังสิ้น 
87,542,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.05 งบเงินอุดหนุน จำนวนท้ังสิ้น  79,604,700.00 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน จำนวน
ท้ังสิ้น 10,694,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53  และปีงบประมาณ 2561 งบบุคลากร  จำนวนท้ังสิ้น  4,742,500.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  1.80 งบดำเนินงาน จำนวนท้ังสิ้น 22,738,600.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.63  งบลงทุน  จำนวนท้ังสิ้น 
146,235,660.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  55.53 บาท งบเงินอุดหนุน  จำนวนท้ังสิ้น 81,218,200.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
30.84 และงบรายจ่ายอ่ืน จำนวนท้ังสิ้น 8,420,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  3.20 ตามลำดับ  
 หากพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ งบบุคลากรมีแนวโน้นลดลง ในปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559 เน่ืองจากงบบุคลากรในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดสรร
งบประมาณเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ และมีการเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายจากระบบ (GFMIS) ของหน่วยเบิกจ่าย 
เป็นการเบิกจ่ายตรงผ่านกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา งบดำเนินงานมีแนวโน้นเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ 
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559  เน่ืองจากปีงบประมาณ 2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบจังหวัด
ในการดำเนินงานเก่ียวกับโครงการด้านเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดนครชัย      บุริน  และมีแนวโน้ม
ลดลงในปีงบประมาณ 2561 เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณจัดสรรตามรายหัวของนักศึกษา             ซ่ึงงบประมาณท่ี
ลดลงสาเหตุเน่ืองจากจำนวนนักศึกษาลดลง งบลงทุน มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามลำดับ เน่ืองจากได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมท้ังด้านค่า
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง และรับจัดสรรเพ่ิมเติมจากงบจังหวัดในการดำเนินงานเก่ียวกับโครงการด้านเกษตรอินทรีย์และ
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ส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริน งบเงินอุดหนุน  มีแนวโน้นลดลงตามลำดับ ในปีงบประมาณ 2560  เน่ืองจาก
ได้รับจัดสรรงบเงินอุหนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากรลดลง ปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
2560 โดยรับจัดสรรเพ่ิมเติมเงินอุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  งบรายจ่ายอ่ืนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ใน
ปีงบประมาณ 2560  และลดลงในปีงบประมาณ 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2559  เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ 2560 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และด้านการบริการวิชาการ  แต่หาก
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีได้รับจัดสรร มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามลำดับ ดังรูปท่ี 1 
 
รูปท่ี 1 แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 

 
  
 2. การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2561  

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า แนวโน้มของการเบิกจ่ายประมาณ ระบบ GFMIS มีแนวโน้มเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนตาม
สัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรเพ่ิมข้ึน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรมจำนวนท้ังสิ้น 208,327,733.83 บาท และใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 170,366,695.36 บาท คิด
เป็นร้อยละ 81.76  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมจำนวนท้ังสิ้น 
236,273,209 บาท และใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 218,574,718.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.51  และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวนท้ังสิ้น 263,355,760.00 บาท และใช้
จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 261,372,250.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.25 ของงบประมาณแผ่นดิน ตามลำดับ  ดังตาราง
ท่ี 2.1 
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งบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2559 - 2561

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดนหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมทั้งสิ้น
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ตารางท่ี 2.1 สรุปข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 
 หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ งบประมาณ 
ท่ีได้รับจัดสรร (บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีใช้จ่าย (บาท) 

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2559 208,327,733.83 170,336,695.36 81.76 
2560 236,273,209.00 218,574,718.93 92.51 
2561 263,355,760.00 261,372,250.59 99.25 

 
 3. วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า แนวโน้มของการเบิกจ่ายประมาณ ระบบ GFMIS มีแนวโน้มเบิกจ่ายภาพรวมเพ่ิมข้ึน
ตามลำดับ โดยจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่า 

1) งบบุคลากร  ปีงบประมาณ 2559  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 36,628,450.00 คิดเป็นร้อยละ 
20.27 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 2,913,480.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.95 ของงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2560  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 3,059,000.00 คิดเป็นร้อยละ 1.29 
ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 3,030,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.05 
ของงบบุคลากร   และปีงบประมาณ 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 4,742,500.00 คิดเป็นร้อยละ 1.80 
ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 3,151,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.45 
ของงบบุคลากร   

2) งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น  23,788,000.00 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 12.48 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 21,949,258.75 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 92.27 ของงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 55,372,709.00 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.44 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 45,515,734.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 82.20 ของดำเนินงาน และปีงบประมาณ 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 
22,738,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 
22,696,140.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของงบดำเนินงาน 

3) งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น  57,701,284.00 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 30.28 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 57,701,284.00 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 87,542,400.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.05 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 85,171,424.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของงบลงทุน และปีงบประมาณ 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 146,235,660.00 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.53  ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ  และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป  จำนวนท้ังสิ้น 
146,235,660.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบลงทุน 

4) งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น  82,016,696.83 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 32.67 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 80,741,477.52 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 98.45 ของงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 79,604,700.00 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.69 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 74,678,530.18 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 93.81 ของงบเงินอุดหนุน และปีงบประมาณ 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 
81,218,200.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 30.84  ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ  และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป  จำนวน
ท้ังสิ้น 81,061,799.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของงบเงินอุดหนุน 

5) งบรายจ่ายอ่ืน ปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น  8,193,300.00 บาท         คิด
เป็นร้อยละ 4.30 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 7,031,195.09 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของงบรายจ่ายอ่ืน ปีงบประมาณ 2560  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 10,694,400.00 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป จำนวนท้ังสิ้น 10,179,030.75 
บาท คิดเป็นร้อยละ 95.18 ของงบรายจ่ายอ่ืน และปีงบประมาณ 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 
8,420,800.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.20  ของงบประมาณท้ังหมดท่ีได้รับ  และได้มีการใช้จ่ายงบประมาณไป  จำนวนท้ังสิ้น 
8,227,450.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของงบรายจ่ายอ่ืน 

จะเห็นได้ว่า งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2559 – 2561 งบรายจ่ายท่ีเบิกจ่ายได้มากกว่า
ร้อยละ 90.00 คืองบลงทุนและงบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายรองลงมาท่ีเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 80 คืองบดำเนินงานและงบ
รายจ่ายอ่ืน ส่วนงบบุคลากร เฉพาะปีงบประมาณ 2559 ท่ีเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 80 ซ่ึงเบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.95 ของงบ
บุคลากรท่ีได้รับ เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่ายจากการจ่ายผ่านส่วนราชการ เป็นการจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง ซ่ึงทำ
ให้แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเฉพาะงบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 จำแนกตามงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบรายจ่าย 
/ร้อยละ 

งปม.ท่ีได้รับ งปม.ท่ีใช้ไป งปม.ท่ีได้รับ งปม.ท่ีใช้ไป งปม.ท่ีได้รับ งปม.ท่ีใช้ไป 

1.งบ
บุคลากร 

36,628,450.0
0 

2,913,480.00 3,059,000.00 3,030,000.00 4,742,500.00 3,151,200.00 

ร้อยละ 20.27 7.95 1.29 99.05 1.80 66.45 

2.งบ
ดำเนินงาน 

23,788,000.0
0 

21,949,258.7
5 

55,372,709.0
0 

45,515,734.0
0 

22,738,600.0
0 

22,696,140.00 

ร้อยละ 12.48 92.27 23.44 82.20 8.63 99.81 

3.งบลงทุน 57,701,284.0
0 

57,701,284.0
0 

87,542,400.0
0 

85,171,424.0
0 

146,235,660.
00 

146,235,660.0
0 

ร้อยละ 30.28 100.00 37.05 97.30 55.53 100.00 

4.งบเงิน
อุดหนุน 

82,016,696.8
3 

80,741,477.5
2 

79,604,700.0
0 

74,678,530.1
8 

81,218,200.0
0 

81,061,799.95 

ร้อยละ 32.67 98.45 33.69 93.81 30.84 99.81 

5.งบ
รายจ่ายอ่ืน 

8,193,300.00 7,031,195.09 10,694,400.0
0 

10,179,030.7
5 

8,420,800.00 8,227,450.64 

ร้อยละ 4.30 85.82 4.53 95.18 3.20 97.70 
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รวมท้ังสิ้น 208,327,733
.83 

170,336,695
.36 

236,273,209
.00 

218,574,718
.93 

263,355,760
.00 

261,372,250.
59 

 
 4. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระบบ GFMIS กับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  
 จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ปีงบประมาณ 
2559 - 2560 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  โดยมีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดทุกไตรมาส โดยไตรมาสสุดท้ายเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกำหนด ร้อยละ 14.24 และ 3.49 ตามลำดับ  
ยกเว้นปีงบประมาณ 2561  มีแนวโน้มผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายของ
คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยไตรมาส 1 เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 11.81  แต่มีแนวโน้มเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึน เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด ไตรมาส 2 ร้อยละ 1.84  ไตรมาส 3 ร้อยละ 6.02  และไตรมาส 4 ร้อยละ 3.25 ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 เปรียบผลการเบิกจ่ายระบบ GFMIS กับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมา
ณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลการ
เบิกจ่าย 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

จำนวนเงิน ร้อย
ละ 

ปี 2559         
ผลการ
เบิกจ่าย 

41,860,113.3
5 

20.09 68,762,394.1
0 

33.01 102,589,059.
58 

49.24 170,336,695.
36 

81.76 

เป้าหมาย 62,498,320.1
5 

30.00 108,330,421.
59 

52.00 152,079,245.
70 

73.00 199,994,624.
48 

96.00 

ผลตา่ง (20,638,206.8
0) 

(9.91) (39,568,027.4
9) 

(18.9
9) 

(49,490,186.1
2) 

(23.7
6) 

(29,657,929.1
2) 

(14.2
4) 

ปี 2560         
ผลการ
เบิกจ่าย 

32,525,265.6
4 

13.77 78,255,270.5
4 

33.12 122,587,014.
23 

51.88 218,574,718.
93 

92.51 

เป้าหมาย 70,881,962.7
0 

30.00 122,862,068.
68 

52.00 172,472,442.
57 

73.00 226,822,280.
64 

96.00 

ผลตา่ง (38,356,697.0
6) 

(16.2
3) 

(44,606,798.1
4) 

(18.8
8) 

(49,885,428.3
4) 

(21.1
2) 

(8,247,561.71
) 

(3.49) 

ปี 2561         
ผลการ 48,677,201.2 18.48 142,555,820. 54.13 211,494,930. 80.31 261,372,250. 99.25 
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เบิกจ่าย 5 55 94 59 
เป้าหมาย 79,228,220.2

2 
30.29 136,772,652.

21 
52.29 194,317,084.

20 
74.29 251,102,975.

95 
96.00 

ผลตา่ง (30,551,018.9
7) 

(11.8
1) 

5,783,168.34 1.84 17,177,846.7
4 

6.02 10,269,274.6
4 

3.25 

 

อภิปรายผล  
งบประมาณรายจ่าย งบแผ่นดิน ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมในอัตราส่วนเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่เมื่อ
วิเคราะห์จากงบรายจ่ายท่ีได้รับจัดสรแต่ละงบรายจ่าย อัตราส่วนเพ่ิมข้ึนและลดลงไม่เท่ากัน  ซ่ึงงบประมาณรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คืองบลงทุน และมีการใช้จ่ายมากท่ีสุด ร้อยละ 100 เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา งบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบ
รายจ่ายอ่ืนได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน่ืองจากการลดลงของ
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาต่อ และข้ึนอยู่กับ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีทำในปีน้ันๆ  ในส่วนของการใช้จ่ายพบว่ามีการใช้
จ่ายเกินร้อยละ 96 ในปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรรงบประมาณมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรับจัดสรรของปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 พบว่า ปีพ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรมากกว่าปี พ.ศ. 2560 เน่ืองจากจำนวนบุคลากร พนักงานราชการ และเงิน
อุดหนุนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากกรอบอัตราท่ีบรรจุ และและข้ึนอยู่กับ งาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีทำในปีน้ันๆ ของงานวิจัยและอุดหนุนพัฒนาบุคลากร  ในส่วนของการใช้จ่ายเกินร้อยละ 96 มีเพียงงบบุคลากรท่ีใช้
จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ  การลดลงของจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ การดำเนิน งาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีทำในปีน้ันๆ ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีและส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 และ 
พ.ศ.2561 ท่ีสามารถเบิกจ่ายตามเป้าหมายในภาพรวมตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ ได้บางไตรมาส คือปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซ่ึงส่วนใหญ่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560  สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ
ของรัฐสภา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 51.50 ต่ำกว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมตามมาตรการฯ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) ขณะท่ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2561) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 50.86 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมตามมาตรการฯ (ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 52)  และสอดคล้องรายงานวิเคราะห์การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ของอาภรณ์ แก้วสลับสี (2547) ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยทักษิณ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน และเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลใน
แต่ละไตรมาส ทำการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 66.69 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประเภทของงบประมาณท่ี
สามารถเบิกจ่ายได้มากท่ีสุด คือ งบดำเนินงาน รองลงมา คือ งบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน สำหรับงบประมาณท่ีน้อยท่ีสุด 
คือ งบลงทุน สำหรับงาน/โครงการท่ีสามารถเบิกจ่ายได้มากท่ีสุด คือ งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รองลงมา คือ งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และน้อยท่ีสุด คือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง
เปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่าย พบว่า ประเภทงบประมาณท่ีมีผลรวมค่าร้อยละท่ีคลาดเคลื่อนจากแผนการใช้จ่าย
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รวม 4 ไตรมาส จากน้อยไปหามาก คือ งบบุคลากร งบลงทุนงบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน สำหรับงาน/โครงการ พบว่า 
งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน งาน/โครงการท่ีมีผลรวมค่าร้อยละท่ีคลาดเคลื่อนจาก
แผนการใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับ คือ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มากท่ีสุด คือ 
งานบริการวิชาการแก่ชุมชนเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล พบว่า ประเภทงบประมาณท่ีมี
ผลรวมค่าร้อยละท่ีคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลรวมท้ัง 4 ไตรมาสจากน้อยไปหามาก คือ งบบุคลากร งบ
ลงทุน  งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน สำหรับงาน/โครงการพบว่า งาน/โครงการท่ีมีผลรวมค่าร้อยละท่ีคลาดเคลื่อนจาก
เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลน้อยท่ีสุด  3 อันดับแรก คือ งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ งานจัดการศึกษาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งานจัดการศึกษา 

 

บทสรุป  

 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณแผนกบัญชี งานบริหารทรัพยากร จากระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) 
ขอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 
เพ่ือวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 และเพ่ือเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับ
เป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 – 2561 พบว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนและลดลงไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากการลดลงของจำนวนนักศึกษา  การดำเนิน งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีทำในปีน้ันๆ  และผลการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายได้เพียง
ปีงบประมาณเดียว ผลการวิเคราะห์น้ีเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารเพ่ือวางแผนในการเสนอของบประมาณประจำปีและเป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey  Research)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์โดยจำแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จำนวน 100  คนเครื่องมือท่ี
ใช้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Ratting scale)  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย  ( )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าที  (Independent  Samples t – test 
)และทดสอบการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน(One Way Analysis of Variance)  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ความคิดเห็นของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครูเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าครูเพศชาย  3) ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านหลักความมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ส่วนด้านหลักประสิทธิผล  
ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักความโปร่งใส มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: ความคิดเห็น, หลักธรรมภิบาล, ผู้บริหาร, สถาบันอุดมศึกษา 
 

Abstract 
 This research was a survey research. The objectives of this research were 1)to studying the opinions 

of employees in higher education institutions affect on the executives’  good governance of administration 

works in Rajamangala University of Technology IsanSurin Campus, and 2)  to comparing the opinions of 

employees in higher education institutions affect on the executives’ good governance of administration works 

in Rajamangala University of Technology IsanSurin Campus with classified by genders and working 

experiences. The sample group were 100 people. The tool of research was the rating estimation questionnaire 
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(Ratting scale),The used of statistics for data analysis were Frequency,Percentage,  Average( ),  standard 

deviation (S.D.) ,Independent  Samplest – test andOne Way Analysis of Variance.The results of the research 

were as follows: 1) The opinions of the employees in higher education institutions affecting on the executives’ 

good governance of administration works were overall and in each levels were at a high level, 2) The resulted 

of opinions’  comparison of the employees in higher education institutions with different genders on the 

executives’ good governance were different by women provided the opinions more than men, 3) The resulted 

of opinions’ comparison of employees in higher education institutions with different working experiences on 

the executives’ good governance were different opinions.  The other aspects, effectiveness, efficiency, and 

transparency were no differences. 

 

Keywords: Opinion , Thegood governance , executive , higher education institution 

 
บทนำ 

ยุคของการเปลี่ยนแลงตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุกคนต้องพร้อม
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาตนเอง ประเทศชาติ ให้ทันยุคทันสมัย การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และ
เป็นการเพ่ิมศักยภาพของคน เมื่อคนมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปหลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวคิดสำคัญในการบริหารงานและปกครองเพราะปัจจุบันโลกได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือ
การบริหารจัดการท่ีดีมากข้ึนแทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อนเพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความสำคัญ
กระทบถึงกันการติดต่อสื่อสารการดำเนินกิจกรรมในท่ีหน่ึงมีผลกระทบต่ออีกท่ีหน่ึงการพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครอง
ได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากข้ึนหากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนการมุ่งธุรกิจหรือปฏิบัติราชการต่างๆโดย
ไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคมประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปการมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงเข้ามาเป็น
เรื่องท่ีทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเริ่มมีการนำไปปฏิบัติกันมากข้ึน(ถวิลวดี, 2547)การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
โดยท่ัวไปผู้บริหารทุกระดับจะต้องแสดงความสามารถในบริหารงานมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด(วิจารณ,์ 2551)ดังน้ันการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งส่วนจะทำการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบกับความสำเร็จได้น้ันไม่มีทฤษฎีและหลักการใดท่ีเหมาะได้ทุกสถานศึกษาเน่ืองจาก
สถานศึกษามีมากมายและมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับผู้บริหารท่ีเป็นมืออาชีพมีการใช้หลักธรรมาภิบาลใช้ความรู้ความ
เช่ียวชาญในการนำเทคนิควิธีทฤษฎีและหลักการต่างๆท่ีหลากหลายมาบูรณาการหรือเพ่ือปรับใช้กับการบริหารจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์สถานท่ีระยะเวลาและปัจจัยแวดล้อมจึงประสบกับความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในท่ีสุด โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้บริหารสูงสุดจะมอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับต่อไปปฏิบัติตาม ทุก
ส่วนงานต่างๆได้รับนโยบายเดียวกันและนำไปยึดปฏิบัติตาม ผู้วิจัยซ่ึงเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงรับรู้นโยบายและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมาอย่าง
ต่อเน่ืองจากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้ วิ จัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษา
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และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จำแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัย มีดังน้ี  
 1. ศึกษาเอกสาร  ตำรา  วารสาร  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เพ่ือนำมาสร้างเครื่องมือ 
 2. สร้างแบบสอบถาม  โดยรา่งข้อความให้ครอบคลุมขอบเขตเน้ือหาและสอดคล้องกับคำนิยามของตัวแปรท่ีจะ
ศึกษา   
 3. นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอรับคำแนะนำ  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรกึษาแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  จำนวน  5  ท่าน  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
Index of Congruence (IOC)    
  5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ  แล้วนำไปทดลองใช้  (Try – out)  กับพนักงานใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง  จำนวน  30  คน  แล้วนำข้อมูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 6. คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .02  ข้ึนไป  แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ  โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha Coefficient)  นำไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
เพ่ือนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
 7. การเก็บรวมรวมข้อมลูผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังน้ี 
    7.1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    7.2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยงัสถานศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จำนวน 
100  ฉบับ  พร้อมท้ังขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยฯส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย  โดยผู้วิจยัใส่ซองติดแสตมป์และ
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปพร้อมกัน 
 8. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีสง่กลับมาท้ังหมด  แล้วนำข้อมลูไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
          9. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน  100  คน  กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  30  คน  
          10. ตัวแปรท่ีศึกษา  ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีขอบเขตของเน้ือหา  4  ด้าน  ได้แก่  1)  ด้านหลักประสิทธิผล 2)  ด้านหลักประสิทธิภาพ 3) ด้านหลัก
ความโปร่งใส4) ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
 
 11. เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยครั้งน้ี  เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 2ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ตอนท่ี 2  ข้อมูลเน้ือหาเก่ียวกับความ
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คิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5 ระดับคือ มากท่ีสุดมาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 
 12. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      12.1. ข้อมูลตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
      12.2. ข้อมูลตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
      12.3. ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดยใช้ t – test   
 11.ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่(Sheffe’s Post hoc Comparison)   

 

ผลการวิจัย 
 จาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  พบว่า ดังตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( = 4.11)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ดังน้ี 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
X  S.D. 

ระดับ   ความ
คิดเห็น 

1.  ด้านหลักประสิทธิผล 4.03 .46 มาก 

2.  ด้านหลักประสิทธิภาพ   4.04 .54 มาก 

3.  ด้านหลักความโปร่งใส 4.19 .63 มาก 

4.  ด้านหลักความมีส่วนร่วม                     4.16 .51 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.11 .46 มาก 

  
 
 
 
 
 
 

X

X
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ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  จากตาราง  7  พบว่า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมเีพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   
โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักประสิทธิผล  ด้านหลักประสิทธิภาพ 
และด้านหลักการมสี่วนร่วมแตกตา่งกัน ส่วนด้านหลักความโปร่งใสมีความคิดเห็นไม่แตกตา่งกัน ดังน้ี 

       การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
X  S.D. X  S.D. 

1.  ด้านหลักประสิทธิผล   3.91 .47 4.11 .44 -2.192 .031* 

2.  ด้านหลักประสิทธิภาพ 
3.82 .65 4.19 .41 -3.170 

. 
002* 

3.  ด้านหลักความโปร่งใส 4.23 .70 4.17 .59 .464 .644 

4.  ด้านหลักการมีส่วนร่วม                   4.00 .50 4.27 .50 -2.688 .008* 

รวม 3.99 .52 4.18 .42 -2.080 .040 

  
ตารางท่ี  3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  จากตาราง  8  พบว่า  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านหลักความมีส่วนร่วมแตกตา่งกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนด้านหลักประสิทธิผล  ดา้นหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักความโปร่งใส มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน ดังน้ี     

       การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

F P น้อยกว่า  
10  ปี 

ระหว่าง  
10 – 20  

ปี 

มากกว่า  
20  ปี 

1.  ด้านหลักประสิทธิผล 4.03 4.14 3.78 2.866 .062 

2.  ด้านหลักประสิทธิภาพ                    3.97 4.21 3.91 2.407 .095 

3.  ด้านหลักความโปร่งใส  4.13 4.35 4.03 1.690 .190 

4.  ด้านหลักความมีส่วนร่วม                     
4.06 4.47 3.78 

12.95
6 

.000* 

ภาพรวม 4.05 4.29 3.88 4.872 .010* 

             

การอภิปรายผล 
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อการดำเนินการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและสามารถท่ีจะนำหลักธรรมาภิบาลมา
บริหารสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในเรื่องการมอบโอกาสให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีส่วนรวมในการ
ปฏิบัติงานหลากหลายด้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ท้ังหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และ
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หลักความโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีชัย (2552) รายงานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขตโดยภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับมากและพระมหาลาพึงธีรปญฺโญ (2554) รายงานว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้านณัฏฐนันท์(2554) รายงานว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1)บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีรายด้าน
พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้านชาญชัย (2552)รายงานว่า  การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทัศนะของครู ท้ัง
ภาพรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านหลักประสิทธิภาพแตกต่างกันโดยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพศ
หญิงมีความคิดเห็นมากกว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเพศชาย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักประสิทธิผลด้าน
หลักประสิทธิภาพและด้านหลักการมีส่วนร่วมแตกต่างกันส่วนด้านหลักความโปร่งใสมีความคิดเห็นไม่แตกต่างภาพรวมความ
คิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่แต่งต่างกัน เพราะผู้บริหาร ให้ความสำคัญท้ังเพศหญิงและเพศชายในการทำ
ปฏิบัติงานท่ีเท่าเทียมกัน ดังน้ันความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท้ังสองเพศจึงแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ ธรรศพงศ์ และอเนก (2561). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม พบว่า เพศชายเยอะกว่าและ      มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน  
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์โดย
ภาพรวมและรายด้านหลักความมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมี ส่วนด้านหลักประสิทธิผล  ด้านหลักประสิทธิภาพ ด้านหลักความ
โปร่งใส มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันท้ังน้ีอาจอาจเพราะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทำงานในสถานศึกษา
ทุกคนมีโอกาสได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา หรือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารจะต้องบริหารงาน
โดยใช้เทคนิคและหลักการต่างๆ ตลอดจนความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่พัฒนาสถานศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และได้นำหลักการธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ จึงจะส่งผลให้พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณและดร.มารศรี
(2559)รายงานว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอำเภอธัญบุรีสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 โดยรวมไม่แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าหลักนิติธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนหลักคุณธรรมหลักความ
โปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความ 
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บทสรุป  
 การทำวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจคิดเห็นของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สรุปผลการวิจัย และประโยชน์ท่ีจะได้รับจาก
การวิจัยมี ดังน้ี  
 1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า  ด้านหลักประสิทธิภาพแตกต่างกัน 
 3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน  และรายด้านหลัก
ความมีส่วนร่วมในสถานศึกษา แตกต่างกัน นอกน้ันไม่แตกต่าง 
 4. ประโยชน์ท่ีได้การการวิจัยเรื่องน้ีจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณาพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และสามารถนำ
ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้ปฏิบัติราชการ โดยนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 319 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกตา่งโดยใช้ค่าสถิติ t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 19-20 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1 โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการบริการสาขาการจัดการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการเจ้าหน้าท่ี ด้านความเข้าใจและเห็น
อกเห็นใจในผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ และด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
Abstract  
 

The purpose of this research was to study the satisfaction of students in service quality of the 
department of management, Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan 
Surin Campus in academic year 2018. The research utilized questionnaires to collect data from 319 students of 
Faculty of Management Technology. The data analysis methods used in this research are percentage, average, 
standard deviation and compared using t-test and F-test. The results revealed that most students were female, 
aged between 19-20 years old and currently studying at the bachelor degree level (4 years) in the first year in 
department of accounting. Therefore, students are satisfied with the quality of service in the department of 
management at a high level, such as, providing confidence to service personnel, understanding and 
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sympathizing with service receiver, concrete aspects of service, in terms of reliability, and responding to service 
receiver, respectively 
 

Keywords : satisfaction, student of faculty of management technology 

 

บทนำ 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (Faculty of Management Technology) เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงเกิดจากการรวม
คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะวิชาศึกษาท่ัวไป และภาควิชาเกษตรศึกษา เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นส่วนราชการ     
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 โดยในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
มีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี และเปิดสอนอยู่ 8 สาขา 
ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาระบบ
สารสนเทศ สาขาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาการจัดการ 
 ปัจจุบัน สาขาการจัดการ มีการเปิดสอนอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ช้ันสูง สาขาการจัดการ 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ บธ.บ. (การจัดการ) วิชาเอกการจัดการท่ัวไป และการจัดการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ตามสาขาการจัดการก็ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนท่ีจะเปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ เอกการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of 
Business Administration (M.B.A.) ในอนาคตอันใกล้น้ี  
 สำหรับภารกิจของสาขาการจัดการ นอกจากจะต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแล้ว การให้บริการแก่นักศึกษา
ก็ถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เน่ืองจากนักศึกษาท่ีได้รับการบริการหรือการสนับสนุนท่ีดีจากสาขา
การจัดการ ย่อมมีโอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จ   ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่านักศึกษาท่ีไม่ได้รับการบริการใด ๆ 
เลย ดังน้ันเมื่อนักศึกษาประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ สาขาการจัดการก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการ
ให้บริการแก่นักศึกษาตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษาไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ สาขาการ
จัดการเองก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการให้บริการแก่นักศึกษาเช่นกัน 
 แม้ว่าการดำเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านสาขาการจัดการจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาและการให้บริการแก่นักศึกษา
อย่างเต็มท่ีแล้วก็ตาม แต่สาขาการจัดการก็ไม่อาจท่ีจะตอบได้ว่าการบริการของสาขาการจัดการน้ันสามารถตอบสนองหรือ
สร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาท่ีมาติดต่อขอรับบริการได้หรือไม่ และจะต้องปรับปรุงหรือพัฒนาไปอย่างไร  

ดังน้ันจากท่ีมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการของ
สาขาการจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้มาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 จิตติกร (2557) ปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจในการบริการความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเกิดจาก
ประสบการณ์จากการใช้บริการแล้วประทับใจเกินกว่าความคาดหวังท่ีตั้งไว้ ความพึงพอใจสำหรับการบริการน้ันสร้างได้ยาก
กว่าสินค้าเน่ืองมาจากคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งท่ีพัฒนามาแล้วอยู่น่ิงไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพการบริการข้ึนกับพนักงาน         
ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และตามสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลูกค้าท่ีมาใช้บริการบางรายอาจจะมีความต้องการเฉพาะท่ีมาก
เกินความต้องการท่ีพนักงานจะให้บริการได้อย่างเต็มท่ี จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ ดังน้ัน ปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจ
ในการบริการ มี 3 ประการ ดังน้ี 
 1.1 ผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังสำหรับการบริการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละคน รวมท้ังความ
ต้องการน้ันยังเปลี่ยนไปสำหรับการบริการแต่ละครั้ง เช่น คนท่ีเคยนวดแผนโบราณในครั้งแรก ย่อมต้องการการนวดท่ีไม่แรง
นัก แต่การนวด ครั้งต่อไปต้องการความแรงมากข้ึน ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ว่าต้องการแรงเพียงใด บอกได้เพียงว่านวดกำลังดี
หรือหนักไปนอกจากน้ี อารมณ์หรือลักษณะเฉพาะลูกค้าย่อมมีผลต่อความพึงพอใจของตน หากลูกค้าอารมณ์ไม่ดี แม้ว่า
พนักงานในร้านอาหารจะให้บริการต้อนรับดีเพียงไรลูกค้าย่อมบอกว่าการบริการยังไม่ประทับใจนักหรือหากลูกค้ามีมาตรฐาน
ในการได้รับบริการสูงมาก มีความต้องการเฉพาะมากมาย เช่น ต้องการทรงผมเหมือนเมทินี ก่ิงโพยม ทำไฮไลต์ให้สวยเหมือน
ดาราต่างประเทศให้ผมยาวพอประมาณ และให้มีหางเต่า โดยต้องซอยด้วยกรรไกรท่ีคมมากเท่าน้ัน ความประทับใจย่อมเกิดได้
ยากกว่าลูกค้าท่ีมีความต้องการไม่มากนัก 
 1.2 ผู้ให้บริการความพึงพอใจของลูกค้ามีผลจากความรู้ ความสามารถความพร้อมในด้านกายและอารมณ์ในขณะท่ี
ให้บริการ รวมถึงความเต็มใจในการให้บริการของพนักงาน สิ่งหน่ึงท่ีนักการตลาดต้องทำการจัดเลือกพนักงานจะต้องทำอย่าง
รอบคอบ ต้องมีการวัดทัศนคติของผู้ให้บริการต้องสร้างความสามัคคี ต้องฝึกอบรมสร้างความมุ่งมั่นใน การให้บริการให้เกิดใน
หัวใจหรืออาจจะต้องลองให้พนักงานไปทดลองใช้บริการของธุรกิจคู่แข่ง 
 1.3 สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น อากาศ แสงแดด เก้าอ้ี ล็อบบ้ี สิ่งเหล่าน้ี มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็น
อย่างมาก ลูกค้าท่ีมารับประทานอาหารกลางวันอย่างเอร็ดอร่อยแต่พอไปเข้าห้องน้ำพบว่าห้องน้ำสกปรกมากหรือหากเดินผ่าน
และมองท่ีพ้ืนเห็นครัวเป็นน้ำครำก็ย่อมสร้างความไม่ประทับใจได้ทันทีอาจจะถึงข้ึนไม่มาใช้บริการอีกต่อไป อากาศร้อนหรือ
หนาวเกินไป ย่อมทำให้ลูกค้าท่ีน่ังอยู่ในโรงภาพยนตร์รู้สึกไม่สบายตัว ในท่ีสุดย่อมมีผลต่อความพึงพอใจ ยิ่งไป   กว่าน้ัน ความ
พึงพอใจของลูกค้ายังมีผลมาจากจำนวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วยแถวท่ียาวเหยียด  ของธนาคารในวันศุกร์ย่อมสร้างความไม่
อยากใช้บริการหรือหากจำเป็นต้องใช้บริการ หากธนาคารใดไม่มีการปรับปรุงเรื่องการลดอิทธิพลจากผลกระทบของจำนวน
ลูกค้าท่ีมีมากจนเกินไป ความไม่น่ามาใช้บริการ ย่อมมีผลต่อความไม่พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้วยโดยเฉพาะลูกค้าประจำ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
 Feigenbam (1983) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ เป็นการตัดสินใจของลูกค้า มิใช่ผู ้ให้บริการการตลาด 
หรือผู้บริหาร แต่ข้ึนกับผู้รับบริการท่ีได้รับประสบการณ์เก่ียวกับสินค้า หรือบริการอย่างไร โดยคุณภาพวัดได้จากความ
ต้องการ หรือความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 จิตติกร (2557) สรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลใดหรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด นำเสนอให้กับ
บุคคลอื่น โดยกิจกรรมนั้นจะถูกนาเสนอไปพร้อมๆ กับตัวสินค้าหรือบริการแต่ไม่สามารถจะจับต้องได้ ซึ่งจะเป็นผล
ทางด้านจิตใจ ทาให้เกิดความประทับใจหรือ ความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการให้กับผู้รับบริการ 
 3. องค์ประกอบของคุณภาพบริการ 
 ศิริวรรณ และคณะ (2541) กล่าวว่า คุณภาพของการให้บริการจะมีลักษณะ ดังน้ี  
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 3.1 การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้ลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า คือ 
ไม่ต้องให้ลูกค้าคอยนาน ทำเลท่ีตั้งเหมาะสม ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า  
 3.2 การติดต่อสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย  
 3.3 ความสามารถ (Competence) บุคลากรท่ีให้บริการต้องมีความชำนาญและมีความรู้ความสามารถในงานบริการ 
 3.4 ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีความเป็นกันเอง 
 3.5 ความน่าเชื่อถือ (Creditability) สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการบริการโดยเสนอ
บริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกค้า  
 3.6 ความไว้วางใจ (Reliability) บริการท่ีให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง  
 3.7 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ไขปัญหา แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่
ลูกค้าต้องการ  
 3.8 ความปลอดภัย (Security) บริการท่ีให้จะต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ 
 3.9 การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จัก (Tangible) บริการท่ีลูกค้าได้รับทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของ
บริการดังกล่าวได้  
 3.10 การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/ Knowing customer) พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึง
ความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรันธร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการบริการงานธุรการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที ่มีต่องานบริการงานธุรการ ของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิค บริหารธุรกิจโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ
จำแนกตามรายข้อ พบว่าความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการบริการ และความสามารถทักษะ และความชำนาญ มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และ 3.52 ตามลำดับ กิริยามารยาทของผู้ให้การ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ และให้คำแนะนำและการตอบคำถาม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44, 3.14 และ 3.08 ตามลำดับ 
 วันเพ็ญ และสุมัทนา (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการบริการของงานอนุมัติผลการศึกษา ผล
การศึกษาวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการงานอนุมัติผลการศึกษาโดยภาพรวมทุกคณะอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกรายการส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือผู้ให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือให้การ
ต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่ีดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 รุ่งลาวัลย์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทุก
ประเภทของสำนักงานท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมทุกประเภทขอสำนักงานท่ีดิน จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านผู้ใช้บริการที่มีค่าคะแนนมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก และด้านกระบวนการ/ช้ันตอนการให้บริการ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชาการและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,860 คน (แผนกวิชาการและวิจัย, 2561) ผู้วิจัยได้
กำหนดขนาดตัวอย่าง จำนวน 319 คน โดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และ
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)   

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความตรง

ของเน้ือหา ความถูกต้องชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ และหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence, IOC) ซ่ึง
จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไปถือว่ามีความสอดคล้อง ผลปรากฎว่าข้อคำถามในแบบสอบถามถือว่ามีความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหาในระดับดี สามารถนำไปวัดผลได้ จากน้ันนำแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้ว
ไปใช้กับกลุ่มทดลอง (Tryout) จำนวน 30 ชุด นำผลมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 0.943 แสดงว่ามีความ
เช่ือมั่นสูง โดยแบบสอบถามดังกล่าวสามารถแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขา และช้ันปี ซ่ึงมีลักษณะเป็น
คำถามปลายปิดให้เลือกตอบมีจำนวน 5 ข้อ 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 25 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซ่ึงมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด ใช้วิธีการสรุปความ ตีความเน้ือหา และจัด
หมวดหมู่ 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ได้แก่ - เพศ 
         - อายุ 
         - ระดับการศึกษา 
         - สาขา 
         - ช้ันปี 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะ

เทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตสุรินทร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (IOC) และหาความเช่ือมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s alpha reliability coefficient) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test (One Way 
ANOVA) 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถสรปุผลการวิจัย ได้ดังน้ี  
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 88.7 มีอายุ 19-20 ปี จำนวน 161 

คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 1 จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ การติดป้ายห้อง

สำนักงานและห้องต่างๆ อย่างชัดเจน (�=4.17) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอ (�=4.08) อยู่ในระดับมาก และมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ (�=3.96) อยู่ในระดับมาก 

ตามลำดับ 

 ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ การให้บริการมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน (�=4.08) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

ได้แก่ การให้บริการมีความเหมาะสมชัดเจน ((�=4.03) อยู่ในระดับมาก และการให้บริการมีความเรียบง่าย (�=4.01) อยู่ใน

ระดับมาก ตามลำดับ  

 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีการให้บริการด้วยความเต็มใจ (�=4.14) อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ มี

การให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษา มีความพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลา (�=3.97) อยู่ในระดับมาก และการ

ให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ( �=3.89)อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  

 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการเจ้าหน้าท่ี มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ (�=4.20) อยู่ในระดับมาก รองลงมา 

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการ( �=4.18) อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อการ

ให้บริการของตน (�=4.17) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

 ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รบับริการ ให้การต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยความสภุาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส (�=4.13) 

อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ เอาใจใส่กับการให้บริการอย่างเต็มท่ีมีใจรักในงานบริการ (�=4.06) อยู่ในระดับมาก และรับ

ฟังความคิดเห็น เข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริง (�=4.03) อยู่ในระดับมากตามลำดับ 
3. ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561  ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ

เจ้าหน้าท่ี (�=4.18) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ (�=4.07) อยู่ในระดับมาก ด้าน

ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ (�=4.07) อยู่ในระดับมาก ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ (�=4.04) อยู่ในระดับ

มาก และด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ (�=4.00) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  
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  H1 นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจ พบว่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการไม่แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05    
  H2 นักศึกษาท่ีมีช่วงอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 19-20 ปี, 
นักศึกษาท่ีมีอายุต่ำกว่า 19 ปี, นักศึกษากลุ่มอ่ืนๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
  H3 นักศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
  H4 นักศึกษาท่ีมีสาขาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
  H5 นักศึกษาท่ีมีช้ันปีต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้าน
ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ และด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 283 คน มี
อายุระหว่าง 19-20 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขาการบัญชี ช้ันปีท่ี 1มีความพึงพอใจ ด้านการให้ความ
มั่นใจแก่ผู้บริการ และมีความพึงใจด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการน้อยท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กำพล (2552) ท่ี
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านทรัพยากรในการให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือในการ
ให้บริการ ด้านความพร้อมในการให้บริการ ด้านความเช่ือมั่นในการให้บริการ และด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บรรณารักษ์ห้องสมุด (2555) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความ
น่าเช่ือถือของบริการ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถอภิปรายได้ดังน้ี  
 ด้านท่ี 1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ จะพบว่า มีการติดป้ายห้องสำนักงานและห้องต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงมีวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ เป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาของนักศึกษา จึงทำให้นักศึกษารู้สึกว่ามีความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่งผลให้ความพึง
พอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติกร (2557) ท่ีพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า จำนวนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ และสถานีตำรวจมี
การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ   
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 ด้านท่ี 2 ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า การ
ให้บริการมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และมีความเหมาะสม ชัดเจน ซ่ึงอาจทำให้นักศึกษารู้สึกว่าตนได้รับบริการท่ีดีและเท่า
เทียมกับคนอ่ืนๆ จึงเกิดความเช่ือถือและไว้วางใจในการให้บริการของสาขาการจัดการ ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งลาวัลย์ (2556) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ จะพบว่า ความเหมาะสมในการแตง่การเจ้าหน้าท่ี การให้บริการเหมือนกันทุกรายไม่เลอืกปฏิบัต ิและความซ่ือสตัย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 ด้านท่ี 3 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า มี
การให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีการให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของนักศึกษา ซ่ึงอาจทำให้นักศึกษารู้สึกว่าสาขาการ
จัดการสามารถให้บริการท่ีตอบสนองต่อผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติกร (2557) พบว่า ท่านท่ีมาติดต่องานท่ีสถานีตำรวจแล้ว ได้รับความสำเร็จตรงกับความ
ต้องการ และงานท่ีท่านมาติดต่อรับบริการจากเจ้าหน้าท่ี ทำงานได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย 

 ด้านท่ี 4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือไว้วางใจได้รวมถึงมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการ และ มีความรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการของตน ซ่ึงอาจทำให้นักศึกษาเกิดเช่ือมั่นในตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและคุณภาพการให้บริการของสาขาการจัดการ 
ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติกร (2557) พบว่า เจ้าหน้าท่ีมี
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีจำเป็นให้ทราบอย่างท่ัวถึง มีการแจ้งเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ตลอดเวลามีการแจ้งสถานท่ี
และบุคคลท่ีสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนได้ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ 

 ด้านท่ี 5 ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ จะพบว่า สาขาการจัดการให้การต้อนรับผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่กับการให้บริการอย่างเต็มท่ี มี
ใจรักในงานบริการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มาขอรับบรกิาร ซ่ึงอาจทำให้นักศึกษารู้สึกว่าสาขาการจัดการมีความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจนักศึกษาท่ีมาขอรับบริการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา (2555) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรืนร้นให้บริการด้วยการเอาใจใส่และมีการให้บริการเป็นไป
ตามลำดับก่อนหลัง 

 

บทสรุป 

 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (4 ปี) สาขา
การบัญชี ช้ันปีท่ี 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 ซ่ึงด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริการเจ้าหน้าท่ี ด้านความเข้าใจและเห็นอก
เห็นใจในผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ตามลำดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุด คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบรกิาร ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ีสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรบัปรุงและสรา้งแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการของสาขาการจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาต่อไปได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

 1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้า
ร่วมกิจกรรมน้ัน ๆ 
 2. ควรมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของสาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ให้มีความก้าวหน้าตลอดไป 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ  
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล    2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรคณะเทคโนโลยี
การจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 100 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ T-test วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยค่า F-test ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ  
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการ โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และอายุ
การทำงานท่ีต่างกัน จะมีความพึงพอใจแตกต่างกันท้ัง 4 ด้าน ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

คำสำคัญ: การให้บริการ, ความพึงพอใจ, การเงินและบัญชี  

 

Abstract  
 The objectives of this research were 1)  To study the satisfaction of the financial and accounting 
services Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 
Classified by personal factors 2)  To compare the satisfaction with the financial services and accounts 
Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus Classified 
by personal factors 3) To study suggestions for financial and accounting services Faculty of Management 
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Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. The samples used in this research 
were personnel of the Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan. 
Surin Campus Using a random sampling method for 100 people.  Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation.  The statistics used in the comparison are T-test, analysis of 
variance with F-test, test for double differences with the Scheffe’s Method. The result found : 
  1.  Users are satisfied with the financial and accounting services.  Faculty of Management 
Technology Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus The overall picture is at a high 
level. 
   2. Compare differences in expectations of users which are classified by gender, age, education 
level, position and age of different work will have different satisfaction in 4 aspects, as hypothesized. 

Keywords: Service, Satisfaction, Finance and Accounting 

 

บทนำ  
  กระแสความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายและรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีมีผลอย่างสูงต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความคิดริเริ่ม มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ 
เพ่ือให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันท่ีดีเพียงพอท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างรากฐาน ท่ี
แข็งแรงท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและสูง
กว่า 2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สายงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือสายงาน วิชาการซ่ึงมีภาระงานในการสอน และสายงานสนับสนุนท่ีทําหน้าท่ีในการอํานวย
ความสะดวกและหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากการสอน คณะเทคโนโลยีการจัดการก็มีหลายสาขาวิชา และมีสายงานท่ีคอยให้ความ
สะดวกแก่คณะ ซ่ึงฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นสายงานหน่ึงท่ีมีความสำคัญอย่างมากในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ต้องมีความซ่ือสัตย์ ถูกต้องแม่นยำ  และจะต้องบริการอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือท่ีจะให้ผู้ท่ีมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจและไดร้ับความสะดวกสบาย นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพในงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยเป้าหมายดังกล่าว กองการเงินและบัญชี จึง
ต้องทำการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบ การบริหารงานการเงินและบัญชีของ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานท่ีรวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันแก่ผู้มาใช้บริการ นับแต่กองการเงินและบัญชีได้ทำการ
ปฏิรูประบบงานให้บริการทางด้านการเงินและบัญชีท่ีผ่านมายังไม่เคยมีการศึกษาว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงใด 
การวัดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านการเงินและบัญชีจะเป็น การประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของกอง
การเงินและบัญชีได้ส่วนหน่ึง ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในการเงินและบัญชี ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง “ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
การเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์” เพ่ือจะได้นำ
ผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ประชากร     
  บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
   กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 100 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงิน
และบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง อายุการทำงาน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ด้านการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ด้าน
สถานท่ี และด้านการอำนวยความสะดวก ลักษณะคำถามเป็นแบบ Rating Scale โดยให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อคำถามปลายเปิด ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้เสนอแนะตามความคิดเห็นลงในช่องว่างท่ี
กำหนดไว้ 
    ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยมีลำดับข้ันตอน ดังน้ี  
  1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริการเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  
  2. กำหนดดัชนีช้ีวัดตัวแปรตาม และนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติการ  
  3. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตามดัชนีช้ีวัดตัวแปร และนิยามศัพท์ตัวแปรเชิงปฏิบัติการ  
  4. นำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป  
  5. หาความเท่ียงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) ของแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบความเหมาะสมทางด้านเน้ือหา ข้อคำถาม และภาษาท่ีใช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ แล้วนำมาหาค่า IOC 
เพ่ือหาค่าความสอดคล้องข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยได้ค่า IOC ระหว่าง 0.66-1.00  
       การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วดำเนินการจัดทำตามข้ันตอน ทำการบันทึกรหัสคำตอบในแบบสอบถามเพ่ือประมวลผล โดย
โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ดังน้ี  
  1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้การทดสอบที (T-test) สำหรับตัวแปรท่ีจำแนก เป็น 
2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สำหรับตัวแปรท่ีจำแนกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป และ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significant Difference (LSD)  
  4. ข้อเสนอแนะเป็นข้อคำถามปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลำดับตาม
ความถ่ี 
 

ผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 35 คน (35.00 %) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 65 คน (65.00 
%) มีอายุ  30-35 ปี จำนวน 39 คน (39.00 %) รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จำนวน 31 คน (31.00 %) มีอายุมากกว่า 40 ปี 
จำนวน 22 คน (22.00 %) และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 8 คน (8.00 %) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน 
(40.00 %) รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 38 คน (38.00 %) มีวุฒิการศึกษาปริญญาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 
12 คน (12.00%) และมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 10 คน (10.00 %) มีประสบการณ์การทำงาน 6-10 ปี จำนวน 51 
คน (51.00 %) รองลงมา มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 27 คน (27.00 %) และมีประสบการณ์การทำงาน
มากว่า 10 ปี จำนวน 23 คน (23.00 %) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี  1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
n = 100 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
              ชาย 35 35.00 
              หญิง 65 65.00 
2. อายุ 
 น้อยกว่า 30  8 8.00 
 30-35 ปี 39 39.00 
 36-40 ปี 31 31.00 
 มากกว่า 40 ปี 22 22.00 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
12 
38 

12.00 
38.00 

 ปริญญาโท 40 40.00 
 ปริญญาเอก 10 10.00 
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4. ตำแหน่ง 
 ข้าราชการ 10 10.00 
 พนักงานราชการ 1 1.00 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 56 56.00 
 ลูกจ้างประจำ 23 23.00 
 ลูกจ้างช่ัวคราว 10 10.00 
5. อายุการทำงาน 
 น้อยกว่า 5 ปี 27 4.00 
 6 -10 ปี 51 20.00 
 มากกว่า 10 ปี 23 76.00 
 รวม 100 100.00 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตาราง ท่ี  2  ค่ า เฉลี่ ย  และส่ วน เบ่ี ย งเบ นมาตรฐานระดั บค วาม พึ งพ อใจต่ อการ ให้ บ ริ ก ารของการ เงินและ 
   บั ญ ชี  ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร จั ด ก า ร  ม ห า วิท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร า ช ม งค ล อี ส าน  วิ ท ย า เข ต 
    สุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน       

ด้านท่ี ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1 ด้านการให้บริการ  4.33 0.51 มาก 
2 ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ  4.23 0.66 มาก 
3 ด้านสถานท่ี  4.06 0.62 มาก 
4 ด้านการอำนวยความสะดวก  4.16 0.72 มาก 
 รวม 4.17 0.56 มาก 

 
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเพศชายท่ีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และเมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ต ารา ง ท่ี  3  เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า รข อ งก าร เ งิน แ ล ะ บั ญ ชี  ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร 
  จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามเพศ 

เพศ n   S.D. t sig 
         ชาย 35 3.43 .50 2.829 .461 
         หญิง 65 3.60 .46   

 
         ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ี .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ดังแสดงท่ี
ตารางท่ี 4 
 
 
ต ารา ง ท่ี  4  เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า รข อ งก าร เ งิน แ ล ะ บั ญ ชี  ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร 
    จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 1.891 .630 1.555 .205 
ภายในกลุ่ม 96 38.912 .405   

รวม 99 40.803    
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 6.586 2.195 5.470 .149 

ภายในกลุ่ม 96 38.529 .401   
รวม 99 45.115    

ด้านสถานท่ี  ระหว่างกลุม่ 3 3.694 1.231 3.482 .401 
ภายในกลุ่ม 96 33.949 .354   

รวม 99 37.643    
ด้านการอำนวยความสะดวก ระหว่างกลุม่ 3 3.209 1.070 2.786 .045 

ภายในกลุ่ม 96 36.861 .384   
รวม 99 40.070    

ความพึงพอใจโดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 3 .672 .224 .941 .424 
ภายในกลุ่ม 96 22.824 .238   

รวม 99 23.494    
 

 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด
คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ี .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ต า ร า ง ท่ี  5  เป รี ย บ เ ที ย บ เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ งก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี  ค ณ ะ 
    เท ค โน โลยี ก าร จัดการ มห าวิทยาลั ย เท ค โน โลยี ราชม งคล อีส าน  วิทยาเขตสุ รินท ร์  จ ำแน ก 
    ตามระดับการศึกษา 
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ความพึงพอใจในการให้บริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 .941 .314 .755 .522 
ภายในกลุ่ม 96 39.862 .415   

รวม 99 40.803    
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 4.797 1.599 3.807 .103 

ภายในกลุ่ม 96 40.318 .420   
รวม 99 45.115    

ด้านสถานท่ี  ระหว่างกลุม่ 3 5.599 1.866 5.591 .101 
ภายในกลุ่ม 96 32.044 .334   

รวม 99 37.643    
ด้านการอำนวยความสะดวก ระหว่างกลุม่ 3 3.314 1.105 2.885 .400 

ภายในกลุ่ม 96 36.757 .383   
รวม 99 40.070    

ความพึงพอใจโดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 3 2.43 0.81 .334 .801 
ภายในกลุ่ม 96 23.253 .242   

รวม 99 23.495    
 

 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ี .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ต า ร า ง ท่ี  6  เป รี ย บ เ ที ย บ เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ งก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี  ค ณ ะ 
    เท ค โน โลยี ก าร จัดการ มห าวิทยาลั ย เท ค โน โลยี ราชม งคล อีส าน  วิทยาเขตสุ รินท ร์  จ ำแน ก 
    ตามตำแหน่ง 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 .770 .257 .615 .607 
ภายในกลุ่ม 96 40.033 .417   

รวม 99 40.803    
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ระหว่างกลุม่ 3 4.855 1.618 3.859 .102 

ภายในกลุ่ม 96 40.260 .419   
รวม 99 45.115    

ด้านสถานท่ี  ระหว่างกลุม่ 3 7.021 2.340 7.337 .063 
ภายในกลุ่ม 96 30.622 .319   

รวม 99 37.643    
ด้านการอำนวยความสะดวก ระหว่างกลุม่ 3 3.968 1.323 3.518 .108 

ภายในกลุ่ม 96 36.102 .376   
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รวม 99 40.070    
ความพึงพอใจโดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 3 .391 .130 .541 .655 

ภายในกลุ่ม 96 23.105 .241   
รวม 99 23.495    

 
 ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญท่ี .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
 
 

ต า ร า ง ท่ี  7  เป รี ย บ เ ที ย บ เป รี ย บ เที ย บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ งก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี  ค ณ ะ 
    เท ค โน โลยี ก าร จัดการ มห าวิทยาลั ย เท ค โน โลยี ราชม งคล อีส าน  วิทยาเขตสุ รินท ร์  จ ำแน ก 
    ตามอายุการทำงาน 

ความพึงพอใจในการให้บริการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ด้านการให้บริการ ระหว่างกลุม่ 2 1.919 .960 2.394 .097 
ภายในกลุ่ม 97 38.884 .401   

รวม 99 40.803    
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ระหว่างกลุม่ 2 5.796 2.898 7.150 .052 

ภายในกลุ่ม 97 39.319 .405   
รวม 99 45.115    

 
ด้านสถานท่ี  ระหว่างกลุม่ 2 4.135 2.068 5.985 .070 

ภายในกลุ่ม 97 33.508 .345   
รวม 99 37.643    

ด้านการอำนวยความสะดวก ระหว่างกลุม่ 2 1.487 .744 1.870 .160 
ภายในกลุ่ม 97 38.583 .398   

รวม 99 40.070    
ความพึงพอใจโดยภาพรวม ระหว่างกลุม่ 2 .557 .279 1.178 .312 

ภายในกลุ่ม 97 22.938 .236   
รวม 99 23.495    

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
 ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของการเงินและบัญชี พบว่า 
ผู้ใช้บริการให้คำแนะนำด้านการให้บริการมากท่ีสุดจำนวน 20 คน เมื่อเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ ไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน ควรมีการ
ปรับปรุงกระบวนการ กฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร
ท่ีให้บริการ ผู้ใช้บริการให้คำแนะนำว่าควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเพ่ิม การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 18 คน ด้าน
สถานท่ี ควรแยกการจัดเก็บเอกสารออกให้เป็นสัดส่วน เพราะทำให้สถานท่ีคับแคบ จำนวน 10 คน และด้านการอำนวยความ
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สะดวก ผู้ใช้บริการแนะนำว่า ควรจัดเจ้าหน้าท่ีมาอำนวยความสะดวก หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาใช้บริการ จำนวน 2 คน ดัง
แสดงในตารางท่ี 8 
 
ต าราง ท่ี  8  จำน วน ข้อ เส น อแ น ะขอ งบุ ค ล าก ร ใน ห น่ วย งาน สั ง กั ด ค ณ ะ เท ค โน โล ยี ก า ร จั ด ก ารต่ อ ค วาม 

  พึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี 

ข้อเสนอแนะ จำนวน 
ด้านการให้บริการ  
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คำแนะนำ และให้ความร่วมมือในการให้บรกิารมากกว่าน้ี 5 
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ กฎ ระเบียบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน  

13 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ ไม่มผีู้ปฏิบัติงานแทน  20 

ควรมีแผ่นพับประชาสมัพันธ์การตดิต่องานหรือข้ันตอนการติดต่องาน  2 

ควรให้บริการแบบครบวงจร  3 

เจ้าหน้าท่ีควรให้ความร่วมมือในการให้บริการท่ีดีกว่าน้ี  2 

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรท่ีให้บริการ   
ควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  18 
ควรจัดอบรมและติดตามประเมินผลเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ  7 
ควรยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าน้ี  4 
จัดเจ้าหน้าท่ีไว้บริการตอบคำถาม  2 
 
ด้านสถานท่ี  

 

ควรแยกการจัดเก็บเอกสารออกให้เป็นสัดส่วน เพราะทำให้สถานท่ีคับแคบ  10 
ไม่มีท่ีน่ังพักสำหรับผู้มารับบริการ ควรเพ่ิมท่ีน่ังสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ  5 
ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด และความเรียบร้อยของสถานท่ี  2 
ด้านการอำนวยความสะดวก   
ควรจัดเจ้าหน้าท่ีมาอำนวยความสะดวก หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาใช้บริการ  3 
ควรมีความรวดเร็วในการบริการ 2 
ควรมีป้ายบอกการติดต่อประสานงาน หรือว่าติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่านใด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  2 

รวม 100 

 

การอภิปรายผล  
  จากผลการวิจัย สามารถนำเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี คือ 
  1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ 
(อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 35) ได้ทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ในเทศบาล
เมืองลพบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ในเทศบาลเมืองลพบุรี อยู่ในระดับสูง และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระชัย ภู่ตระกูล (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 36) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตำรวจนครบาลยานนาวา ผลจากการศึกษาพบว่าประชาชนผู้มาใช้บริการมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตำรวจนครบาลยานนาวาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ 
ประกอบศรี (อ้างถึงใน ประดิษฐ์ ทวาดิตร์, 2551) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของสำนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการบริการการ
ทำคำขอกู้เงินของสำนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก  
 จากผลการวิจัย เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายด้านจะแตกต่างกันไป ซ่ึงผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังน้ี  
  1. ด้านการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านการให้บริการ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชฌุกร (2545: 57-58) กล่าวว่า เป้าหมายในการบริการ คือ การ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยให้บริการด้วยความรวดเร็ว และให้คำแนะนำในข้ันตอนต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการได้ 
และซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของลักขณา เกษไตรกุล (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 36) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคารออมสิน สาขาห้วยขวาง ซ่ึงได้ศึกษาการให้บริการท้ัง 4 ด้าน ด้านสถานท่ี
ประกอบการ ด้านการให้บริการ ด้านความสะดวก ด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้าน
เจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรท่ีให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรภา สิมะจารึก (อ้างถึงใน ปณัสยา เก
ติวงศ์, 2550 : 36) ท่ีทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุดกลาง และสำรวจความต้องการในบริการเชิง
พาณิชย์ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดกลางมีความพึงพอใจในด้านบุคลากร เรื่องของการแต่ง
กาย มนุษยสัมพันธ์และความกระตือรือร้นในการบริการ อยู่ในระดับมาก  
  3. ด้านสถานท่ี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณี คงสุวรรณ์ (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 36) ได้ทำการศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของฝ่ายหนังสือสำคัญ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมท่ีให้บริการมีความสะอาดปลอดภัยการจัดสถานท่ี ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
ประกาศข้อมูลข่าวสาร มีความชัดเจน โดยผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   4. ด้านการอำนวยความสะดวก ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ด้านการ
อำนวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิท สิงห์ปลอด (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 
2550 : 37) ได้ทำการศึกษาเรื่อง สภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ทุกสาขาวิชามีความคิดเห็นต่อสภาพความจริง
ของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  5. เพศ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจในการให้บริการของการเงินและบัญชีของหน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยะดวงใจ สุวรรณงาม (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 37) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี
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มีต่อการบริการรับชำระเงินของสำนักงานบริการโทรศัพท์ในเขตจังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศต่างกัน มีความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน  
  6. อายุ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า 
อายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชีของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัด กรม
ชลประทาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาธร เจริญจิตต์ (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 37) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีอายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์โดยรวมไม่ แตกต่างกัน และเมื่อแยกวิเคราะห์ ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์แต่ละด้านจำแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน  
  7. ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรม
ชลประทาน ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลทำให้ความพึงพอใจในการให้บริการของ
การเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัติศักดิ์ 
วาสะศิริ (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 36) ทำการศึกษาเรื่อง ทัศนะของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบการให้บริการของ
โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนะ
ต่อระบบการให้บริการไม่แตกต่างกัน  
  8. ตำแหน่ง ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีมีตำแหน่งต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองมาจากการเงินและบัญชีได้ มีการปรับระบบการให้บริการใหม่ตามการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ โดยนำเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน ทำให้เกิดความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ทันที มีการอบรมบุคลากรในการให้บริการและผู้ให้
บริการมีใจรักในงานบริการ ทำให้ผู้ให้บริการให้บริการอย่างเสมอภาคในทุกคน จึงทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กันไม่ว่าผู้รับบริการจะอยูใ่น ตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารีรัตน์ เพชรสุวรรณ (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 37) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อ
การให้บริการของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ด้วยศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ตำแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการ  
   9. อายุการทำงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการท่ีมีอายุการทำงาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชีของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการไม่
แตกต่างกัน แสดงว่า อายุการทำงานไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของการเงินและบัญชี เน่ืองมาจากการการเงิน
และบัญชีให้ความสำคัญกับการบริการจึงมีการพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ โดยให้ความสำคัญกับผู้มาติดต่อทุกคน ใส่ใจผู้มา
ติดต่อ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ เพชรสุวรรณ (อ้างถึงใน ปณัสยา เกติวงศ์, 2550 : 37) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของข้าราชการท่ีมีต่อการให้บริการของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ด้วยศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประสบการณ์ในการทำงานของข้าราชการท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ข้าราชการต่อการให้บริการ 
  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-253 

บทสรุป  
   การให้บริการของการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ควรมีการปรับปรุงจัดให้มีท่ีน่ังพักสำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ และจัดเก็บเอกสารท่ีมีมากมายให้เป็นระเบียบไม่ให้ดู
ไม่เรียบร้อย จะทำให้สถานท่ีดูไม่แออัด คับแคบ บรรยากาศปลอดโปร่ง ควรจัดทำป้ายประกาศบอกข้ันตอนการให้บริการให้
ชัดเจน และจัดหาทำเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมจะได้มีความสะดวกในการติดต่อมากข้ึน จัดให้มีเอกสารประชาสัมพันธ์ข้ันตอนในการ
รับบริการ จัดเจ้าหน้าท่ีคอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกขณะท่ีรับบริการ และควรจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
การกรอกข้อมูลอย่างเพียงพอ ในด้านการให้บริการและด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ถึงแม้ผลการวิจัยโดยรวม
ผู้ใช้บริการจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่การเงินและบัญชีก็ควรมีการพัฒนาและรักษาระดับการให้บริการให้อยู่ใน
ระดับดีและควรมีการพัฒนาปรับปรงุคุณภาพการให้บรกิารให้เพ่ิมมากข้ึน โดยในด้านของการให้บริการควรให้บริการด้วยความ
เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลังท่ีมารับบริการ และควรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน ส่วนในด้านของ
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ ควรเพ่ิมจำนวนเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการเพ่ิมเน่ืองจากมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึนทำให้
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงต่อการให้บริการ  
   

กิตติกรรมประกาศ  
 การทำวิจัยเล่มน้ี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์อนงค์รักษ์ ชนะภัย ท่ีได้ให้
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บทคัดย่อ  
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนระดับพนักงาน
ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนระดับพนักงานปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมการทำวิจัย สามารถสร้างสมการพยากรณ์ดังน้ี สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ y1 = .658 + 1.087(X3) สมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนน z1 = .984(X3) 
 

คำสำคัญ: การทำวิจัย, พนักงานสายวิชาการ, พนักงานสายสนับสนุน, การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 

Abstract  
 The purposes of this research were to study the factors that affect the research of personnel in 
support level of operating staff Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology 
Isan Surin Campus. The samples used in this research were support personnel sample group that can be 
used by a selection of 12 specific methods. The instrument used in the research was a questionnaire with 
the confidence value of .95. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. 
Pearson's correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Results of the research were as 
follows : Factors in research and research of support personnel There was a statistically significant positive 
correlation. The most important factor in conducting research and research of support personnel is the 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-255 

policy of the agency that promotes research.  Can create predictive equations as follows.  Forecast 
equation in raw score form. y1 = .658 + 1.087(X3) Equation of Forecast in Points z1 = .984(X3) 
 

Keywords: Conducting Research, Academic Staff, Support Staff, Multiple Regression Analysis  

 

บทนำ  

ในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่ ได้นำเอาเทคนิควิธีการของการวิจัยสถาบันไปใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
หน่วยงาน/สถานศึกษาของตนเอง และนำผลมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาหน่วยงานกันอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จาก
ในทุกหน่วยงาน ทุกสาขาวิชาต่างสนับสนุนให้หน่วยงานของตนเอง สร้างงานวิจัยเพ่ือนำมาซ่ึง ความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนางาน ซ่ึงหากได้ทำการวิจัยเรื่องเก่ียวกับหน่วยงานแล้ว สามารถนำเอาผลท่ีได้จากการวิจัยน้ัน มาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงหน่วยงานของตนเอง ให้หน่วยงานมีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ท่ีมีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเอ้ือ
ให้เกิดโอกาสในการหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) ซ่ึงนำไปสู่การพัฒนางานและสร้างฐานความรู้ท่ีเข้มแข็ง 
(Core competence) ขององค์กร ทำให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเห็นได้ว่าการทำวิจัยของสาย
สนับสนุนในมหาวิทยาลัยมิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีเท่าน้ัน แต่ผลงานวิจัยยังใช้เป็นตัวช้ีวัดท่ีสำคัญในการแสดง
คุณภาพและศักยภาพของมหาวิทยาลัยตลอดจนแสดงถึงคุณภาพและความก้าวหน้าทางอาชีพ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรให้
การสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยอย่างจริงจัง  ดังจะเห็นได้ว่างานวิจัยทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามศาสตร์ต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยในต่างประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากขาดการสนับสนุนท่ีดีในปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้การพัฒนางานวิจัยของไทยอยู่ในวงจำกัด (อ้างถึงใน จิรารัตน์ ภูสีฤทธ์ิ, 2558) 
 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นข้างต้น จึงศึกษาปัจจัยในการทำวิจัยเพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนด
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการทำวิจัยของบุคลากร และต้องการทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการทำวิจัยของ      
บุคลากรสายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดังน้ันจึงได้ทำการศึกษา
ปัญหาน้ี เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำวิจัยรวมถึงการหาแนวทางในการสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำวิจัยมากข้ึนและพัฒนางาน
ประจำของตน ตลอดจนปัญหาและแผนงานของหน่วยงานโดยเฉพาะ อันเป็นพ้ืนฐานให้ผู้บริหารได้วางแผน จัดงบประมาณ 
และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด   
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนดังน้ี 
 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
  บุคลากรสายสนับสนุนระดับพนักงานปฏิบัติการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 12 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ ประกอบด้วย เพศ ประสบการณ์
การทำงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ ซ่ึงมีลักษณะคำถามแบบเลือกตอบ 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 การทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

  1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำผลการศึกษาสร้างเป็นนิยามตัวแปรและดัชนีช้ีวัด 
  2. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามตัวแปรและดัชนีช้ีวัด ภายใต้คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

  3. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) รายข้อ โดยนำเครื่องมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเน้ือหา ภาษาและความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวแปรและดัชนีช้ีวัด 
จากน้ันหาค่าสัมประสิทธ์ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

  4. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-out) กับบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุดเพ่ือนำคำตอบมาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Cronbach) 

  5. นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้ว ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 คน โดยดำเนินการ ดังน้ี 

  1. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  2. ดำเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบกลับ

ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถาม 
 3. เมื่อครบกำหนด ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจำนวน 12 ฉบับ รวมระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 7 

วัน 
  4. ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบกลับท้ัง 12 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีตอบ

สมบูรณ์ ครบถ้วนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
   5. นำข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยสถิติท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง ความถ่ี และค่าร้อยละ  
   1.2 ทำแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อต่อการทำวิจัยโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย  

  1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแล้วนำเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง  

1.4 วิเคราะห์และพยากรณ์การส่งผลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุน ระดับพนักงานปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) วิเคราะห์อำนาจการพยากรณ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดย
วิเคราะห์การถดถอย แล้วนำเสนอในรูปความเรียงประกอบตามราง 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   1. หาค่าเฉลี่ย  
   2. การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับเน้ือหา  
   4. ค่าความเช่ือหมั่นของแบบประเมินโดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
   5. วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยใช้สตูรสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของ
เพียร์สัน พหุคณูแบบข้ันตอน 
 
  1. การสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

     y1  =  b1 x1  +  b2 x2   +  bk xk 
  2. การสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
    z1  =  b x1  +  b x2   +  b xk 

 

ผลการวิจัย  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีอายุ 30-35 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จำนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 มีอายุมากกว่า 40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.3 มีวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมามีวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 มีประสบการณ์การทำงาน 6-10 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามี
ประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และมีประสบการณ์การทำงานมากว่า 10 ปี จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 มีสถานภาพโสด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และมีสถานภาพสมรสจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี                                          สถานภาพ 
n = 12 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
              ชาย 3 25.0 
              หญิง 9 75.0 
2. อายุ 
 น้อยกว่า 30 ปี 1 8.3 
 30-35 ปี 6 50.0 
 36-40 ปี 3 25.0 
 มากกว่า 40 ปี 2 16.7 
3. การศึกษา 
 ปริญญาตร ี 5 41.7 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 7 58.3 
4. ประสบการณ์การทำงาน 
 1 -5 ปี 3 25.0 
 6 -10 ปี 6 50.0 
 มากกว่า 10 ปี 3 25.0 
5. สถานภาพ 
 โสด 6 50.0 
 สมรส 6 50.0 
 รวม 12 100.0 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการทำวิจัย โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 จากตารางท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.06, SD 
= 0.61) เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทักษะในการทำวิจัย (  = 3.30, SD = 0.81) ด้านความรู้ในการทำวิจัย 
(  = 3.18, SD = 1.04) ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย (  = 3.08, SD = 0.51) และด้านแหล่งความรู้
สำหรับการศึกษาค้นคว้า (  = 2.68, SD = 0.47) ดังแสดงตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยรวมและรายด้านปัจจัย 

ด้านท่ี ปัจจัยในการทำวิจัย 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1 ด้านทักษะในการทำวิจัย 3.30 0.81 ปานกลาง 
2 ด้านความรู้ในการทำวิจัย 3.18 1.04 ปานกลาง 
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3 ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจยั 3.08 0.51 ปานกลาง 
4 ด้านแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า 2.68 0.47 ปานกลาง 
 รวม 3.06 0.61 ปานกลาง 

  
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
นัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .349 .420 .583* .621* .835** และ .881** ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวแปรพยากรณ์ การทำวิจัยของบุคลากรสนบัสนนุ 
ด้านความมั่นคงในงาน .349 
ด้านคุณภาพชีวิต .420 
ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจยั   .583* 
ด้านแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า   .621*   
ด้านความรู้ในการทำวิจัย    .835** 
ด้านทักษะในการทำวิจัย    .881** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   
  จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยในการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญท่ี .01 คือ ด้านทักษะในการทำวิจัย (r = .811**) ด้านความรู้ในการทำวิจัย (r = .835**) มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญท่ี .05 คือ ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย (r = 583*) และด้านแหล่งความรู้
สำหรับการศึกษาค้นคว้า (r = 621*) ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 
X1 1 .910** .391 .781** .128 -.092  .811** 
X2  1 .425 .680* .020 .072  .835** 
X3   1 .555 -.152 .268   .583* 
X4    1 -.109 -.186   .621* 
X5     1 .091  .349 
X6      1 .420 
Y       1 

         ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญท่ี .01 
 * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญท่ี .05 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-260 

 
  จากตารางท่ี 5 เมื่อนำตัวพยากรณ์ท้ังหมด 4 ตัว มาพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า 
สามารถพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนโดยมค่ีาสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ร้อยละ 19.6 โดยพบว่า ปัจจัยในการ
ทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนเรียงตามคะแนนมาตรฐานดังน้ี ด้านทักษะในการทำวิจัย (Beta = .428) ด้าน
นโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย (Beta = .335) ด้านความรู้ในการทำวิจัย (Beta = .048) และด้านแหล่งความรู้
สำหรับการศึกษาค้นคว้า (Beta = -.756) ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตัวแปรเกณฑ์ 
โดยวิธี Enter 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.B.b Beta t Sig 
ด้านทักษะในการทำวิจัย(X1) .194 .453 .428 .429 .681 
ด้านความรู้ในการทำวิจัย(X2) .017 .303 .048 .056 .957 
ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจยั(X3) .241 .305 .335 .790 .455 
ด้านแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้า(X4) -.594 .485 -.756 -1.225 .260 
ค่าคงท่ี 3.584 .881  4.070 .005 
                                                          R= .443    R2 = .196     F = .427   Sig = .785 

 
  การทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ร้อยละ 96.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพบว่า ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากร
สายสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย สามารถสร้างสมการพยากรณ์ดังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 y1 = .658 + 1.087(X3) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน 
 z1 = .984(X3) 
ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตางรางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตัวแปรเกณฑ์ 
โดยวิธี Stepwise 

ตัวแปรพยากรณ์ B S.B.b Beta t Sig 
ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจยั(X3) 1.087 .060 .984 18.234 .000 
ค่าคงท่ี .638 .181  3.524 .000 
                                                         R = .984   R2 = .968   F = 332.464   Sig = .000 
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การอภิปรายผล  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรวมและรายด้านปัจจัยมีความคิดเป็นอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทุกปัจจัย ดังรายละเอียดในแต่ละ
ด้าน ดังน้ี 
  1. ปัจจัยด้านทักษะในการทำวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปานกลาง” อาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีทักษะในการทำวิจัย ซ่ึงอาจจะได้ศึกษาและได้ทำวิจัยจากการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถเขียนเค้า
โครงงานวิจัยได้แต่ก็ไม่ได้ดีมาก เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย สร้างเครื่องมือแต่ยังขาดการสัมภาษณ์เชิงลึก เน่ืองจาก
ไม่มีเวลาในการลงไปเก็บข้อมูล และยังไม่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย การแปลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลน้ันส่วนใหญ่จะไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอง จึงมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเก่ียวกับ
การเขียนเค้าโครง การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัยสอดคล้องกับคุณอรุณศรี กางเพ็ง (2546) ท่ีพบว่าปัจจัย
ด้านทักษะในการทำวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้บุคลากรมีการทำวิจัย อยู่ในระดับปานกลางท่ีจะกระตุ้นให้บุคลากรมีความ
สนใจท่ีจะทำวิจัย ท้ังน้ีเน่ืองจากทักษะดังกล่าวถือเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็นสำหรับนักวิจัยอันจะส่งผลให้การทำวิจัยสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ โดยเฉพาะทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เพ่ือประสานงานในการทำวิจัย ทักษะในการเขียนรายงานวิจัย และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล  
 2. ปัจจัยด้านความรู้ในการทำวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปานกลาง” อาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่
ยังไม่มีความรู้ด้านการทำวิจัย ไม่สามารถหาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยได้ และสะดวก เน่ืองจากว่ามีฐานข้อมูลหรือแหล่งท่ี
เอ้ือต่อการเข้าถึง ยังมีปัญหาเรื่องการตั้งหัวข้อวิจัย เช่น บุคลากรท่ีทำงานด้านธุรการ ต้องการท่ีจะทำการวิจัยเก่ียวกับปัญหา
ในการใช้ระบบ EDS แต่ไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้องานวิจัยอย่างไร และการหาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น งานวิจัยท่ีต้องการ
ทำหาเอกสารท่ีทำวิจัยด้านน้ีเก่าและไม่ทันสมัย สอดคล้องกับ อรุณศรี กางเพ็ง (2546) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านคุณความรู้ในการทำ
วิจัยท่ีมีความสำคัญการทำวิจัยสถาบัน คือ ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ปัญหา ความรู้เก่ียวกับการกำหนดหัวข้อหรือปัญหา
การวิจัย และความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย  
 3. ปัจจัยด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ“ปานกลาง” อาจเป็น
เพราะบุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยจากงาน ควร
กำหนดให้เป็นภาระงานส่วนหน่ึงของงานประจำและควรลดภาระงานด้านอ่ืน สำหรับบุคลากรท่ีกำลังทำงานวิจัยเพ่ือให้ทำงาน
วิจัยอย่างเต็มความสามารถส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยของ
บุคลากรมาใช้ในการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหรือตัดสินใจตลอดจนนำผลการวิจัยมาปรับปรุงหน่วยงาน 
หรือตลอดจนการพัฒนาการเลื่อนข้ันเงินเดือนและ/หรือ เลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึนเผยแพร่เกียรติคุณของบุคลากรท่ีมีผลงานวิจัย
ดีเด่น สอดคล้องกับอรุณศรี กางเพ็ง (2546) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีมีความสำคัญ คือ ผู้บริหารมีนโยบาย
ส่งเสริมการทำวิจัย ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสนำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสนับสนุนให้มี
การอบรมการทำวิจัย  
 4. ปัจจัยด้านแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “ปานกลาง” อาจเป็นเพราะการ
เปิดโอกาสให้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการทำวิจัยยังไม่มีเท่าท่ีควร มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นท่ีปรึกษายังไม่มาก
พอ สอดคล้องกับ อรุณศรี กางเพ็ง (2546) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านแหล่งความรู้สำหรับการศึกษาค้นคว้าท่ีมีผลต่อการทำวิจัย คือ 
ห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยสถาบันสำหรับศึกษาค้นคว้า และงานวิจัยท่ัวไปสำหรับศึกษาค้นคว้า  
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า ปัจจัยใน
การทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านทักษะในการทำ
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วิจัยมีความสัมพันธ์มากกว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกอแก้ว จันทร์ก่ิงทอง (2549) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านอายุการทำงานระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในขณะท่ีเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การทำวิจัย 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนระดับพนักงานปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์มากท่ีสุด คือ ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการทำวิจัย และ
สามารถพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลกร อาจเป็นเพราะหน่วยงานมีการกำหนดแนวทาง การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนได้ตลอดปี มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัย มีการให้ความสำคัญใน
การส่งเสริมให้บุคลากรทำงานวิจัยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกอแก้ว จันทร์ก่ิงทอง (2549) ได้ทำการวิจัย
เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คือ ความรู้ความสามารถในการวิจัย   
 

บทสรุป  
 ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถพยากรณ์การทำวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุน พบว่า ปัจจัยในการทำวิจัยกับการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ด้านนโยบายของหน่วยงานท่ี
ส่งเสริมการทำวิจัย บุคลากรควรศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะการทำวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยศึกษาตำราเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและขอคำแนะนำจากผู้บริหาร หัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย เพ่ือนำไปสู่
การการกำหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหาการวิจัยท้ังน้ี เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอนและประโยชน์ของการทำวิจัย      
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพ่ือจัดทำ
รายงานการวิจัย 
   

กิตติกรรมประกาศ  
  การทำวิจัยเล่มน้ี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัย ได้แก่ ดร.เฉลิมพล  คงจันทร์  ดร.อารยา อึงไพบูลย์กิจ และอาจารย์ทิฆัมพร  โคตรทัศน์ ท่ีได้ให้
คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ในการแก้ไข ปรับปรุง ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึง ประทับใจและขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้   
ณ โอกาสน้ี  
  ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีให้ทุนสนับสนุน
ในการดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว  
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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยฉบับน้ีได้นำเสนอวิธีการกระจายภาระงานของเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยทำการกระจายการเช่ือมต่อ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง ทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันแบบ
ไม่ทำการกระจายภาระงานและการเพ่ิมจำนวนเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันเพ่ือทำการทดสอบการกระจายภาระงานโดยใช้
เครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ัน จำนวน 2 เครื่อง และ 3 เครื่อง จากผลการทดลองพบว่าวิธีการกระจายภาระงานของเครื่องแม่
ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันทำให้ภาระงานของเครื่องแม่ข่ายลดลงตามจำนวนของเครื่องแม่ข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

คำสำคัญ: โหลดบาลานซ์, เครือ่งแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ัน, ภาระงาน, กระจายการเช่ือมต่อ 
 

Abstract  
This research presents a method of distributing the workload of the web application server by 

distributing the connection of 100 client computers, testing performance in workload of the web 
application server without distributing the workload and increasing the number of web application servers 
for testing the distribution of workloads using 2 and 3 web application servers.  As a result of the 
experimentation, it is concluded that this method of workload distribution of the web application server 
decreases the number of workload of the servers as the number of servers increases. 

 

Keywords: Load Balance, Application Server, Workload, Distributing Connection 

 

บทนำ  
 ในแต่ละองค์กรมีข้อมูลสารสนเทศ (Information) ท่ีถูกเก็บรักษาอยู่ภายในระบบเครือข่ายท่ีสามารถเข้าถึงได้จาก
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้ปริมานการเช่ือมต่อมายังเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีสูงข้ึนตามจำนวนผู้เข้าใช้งาน 
ดังน้ัน หากไม่มีระบบหรือวิธีการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีดีพอย่อมมีความเสี่ยงและอาจส่งผลเสีย
ต่อองค์กรหากเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันไม่สามารถทำงานได้หรืออาจถูกโจมตีจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การ
โจมตีระบบเกิดข้ึนได้จากหลายวิธี เช่น จากผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีขาดความรู้ จากผู้ใช้งานภายนอกองค์กร จากไวรัส (Virus) จาก
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เวิร์ม (Worm) และจากม้าโทรจัน (Trojan Horse) โดยใช้ช่องทางในการโจมตีเช่น ระบบเครือข่ายภายใน อีเมล์ หรือทาง
บริการท่ีองค์กรเปิดให้สามารถเข้าถึงระบบได้  

แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีบริการจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ัน ให้มีความ

พร้อมใช้งาน สามารถลองรับบริมาณการใช้งานได้ตามจำนวนผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบริหารจัดการ

ระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีไม่สามารถให้บริการได้เมื่อมีจำนวนผู้ใช้งานสูงข้ึนเป็นจำนวนมากๆ ดั้งน้ันผู้วิจับจึงเกิด

แนวคิดในการบริหารหารการจัดการกระจายภาระงาน โดยใช้วิธีการทําโหลดบาลานซ์ (Load Balance) [1,2] เครื่องแม่ข่าย

เว็บแอปพลิเคช่ัน เพ่ือให้ระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันสามารถให้บริการเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมากได้ 

วิธีการทดลอง 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Virtual 

Machine (VM) โดยกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ระบบปฏิบัติการ Linux มี CPU จำนวน 1 หน่วยขนาด 4 Core 
หน่วยความจำสำรองขนาด 8G และมี Network Interface แบบ 1000 Mbps และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Linux 
Virtual Service (LVS) ควรคุมการเช่ือมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการโหลดบาลานซ์ 

2. การทดลองโดยสร้างการเช่ือมต่อจำทำการทดลองแบบไม่กระจายภาระงานดังรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการทำงานระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์แบบเดีย่ว 
 
และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ LVS และทำการกระจายภาระงานแบบ Round Robin (RR) คือ การกระจายความ
ต้องการไปตามลำดับของเครื่องแม่ข่ายท่ีมีอยู่ทุกเครื่องจะมีความสำคัญเท่ากันหมดไม่เก่ียวข้องกับความสามารถของเครื่องแม่
ข่าย [3] โดยเพ่ิมเครื่องแม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง ดังรูปท่ี 2 
 

 
รูปท่ี 2 กระบวนการทำงานระบบเครื่องแม่ข่ายแบบกระจายภาระงานแบบ 2 เครื่อง 
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และแบบกระจายภาระงานแบบ RR [4] โดยเพ่ิมเครื่องแม่ข่ายจำนวน 3 เครื่อง ดังรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3 กระบวนการทำงานระบบเครื่องแม่ข่ายแบบกระจายภาระงานแบบ 3 เครื่อง 

 
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองการเช่ือมต่อจำนวน 100 การเช่ือมต่อ

จากเครื่อง Client ส่งความต้องการไปยังเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันและทำการวัดค่า Response Time [5] ในการส่ง
ความต้องการและการตอบกับของข้อมูล 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีได้มาจากทดลองและทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ัน โดย
หาค่าจำนวนของเครื่อง Client ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีสมาการดังน้ี 

    

� �
n

s
 

 

โดยให้ � คือ จำนวนของ Client ต่อเครื่อง Server 
  n คือ จำนวน Client ท่ีเช่ือมต่อท้ังหมด 
  s  คือ จำนวนของเครื่อง Server  

 

ผลการวิจัย  
 จากผลการทดลองได้ดำเนินการทดลองท้ัง 3 รูปแบบแล้วไดผ้ลการทดลองดังน้ี 

1. จากการทดลองการเช่ือมต่อแบบไม่กระจายภาระงานของเครื่องแม่ข่ายเว็บแอปพลิเคช่ันโดยทำการ
เช่ือมต่อจำนวน 100 Client ดังรูปท่ี 4 ทำให้ได้ค่า Response Time ดังรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าเมื่อจำนวนการเช่ือมต่อของ 
Client มากข้ึนจะทำให้ค่าเวลาในการส่งความต้องการและรับข้อมูลสูงข้ึน 
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รูปท่ี 4 จำนวน Client ต่อเครื่อง Server จำนวน 1 เครื่อง 
 
เมื่อมีจำนวนการเช่ือมต่อ 100 Client ทำให้ค่าเวลาสูงข้ึนถึง 91 ms  

 
รูปท่ี 5 แสดงจำนวนเครื่องท่ีเช่ือมต่อและค่าเวลาท่ีสูงข้ึน 
 

2. จากการทดลองการกระจายภาระงานของระบบโดยการใช้งานเครื่องแม่ข่าย LVS ทำหน้าท่ีควบคุมการ

ทำงานของระบบและกระจายภาระงานด้วยวิธี RR ไปยั้งเครื่องแม่ข่ายจริงจำนวน 2 เครื่อง จากผลการทดลองพบว่าการ

ทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ลดลงเมื่อมีผู้ใช้งาน 100 Clint เท่าเดิม แต่มีการกระจายการเช่ือมต่อไปยั้งเครื่องแม่ข่าย 

จำนวน 50 Client ต่อ 1 เครื่องแม่ข่ายดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 จำนวน Client ต่อเครื่อง Server จำนวน 2 เครื่อง 
 
ทำให้ค่าของ Response Time เมื่อมีการเช่ือมต่อเข้าใช้งาน 100 Client สูงสดุอยู่ท่ี 41 ms ดังรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7 แสดงค่าเวลาในการรับและส่งข้อมูลเครื่องแม่ข่ายจำนวน 2 เครื่อง 

 
3. จากการทดลองการกระจายภาระงานของระบบโดยการใช้งานเครื่องแม่ข่าย LVS ทำหน้าท่ีควบคุมการ

ทำงานของระบบและกระจายภาระงานด้วยวิธี RR ไปยั้งเครื่องแม่ข่ายจริงจำนวน 3 เครื่อง จากผลการทดลองพบว่าการ
ทำงานของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ลดลงเมื่อมีผู้ใช้งาน 100 Clint เท่าเดิม แต่มีการกระจายการเช่ือมต่อไปยั้งเครื่องแม่ข่าย
เครื่องท่ี 1 จำนวน 34 Client เครือ่งท่ี 2 จำนวน 33 Client และ เครื่องท่ี 3 จำนวน 32 Client ข่ายดังรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 จำนวน Client ต่อเครื่อง Server จำนวน 3 เครื่อง 
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ทำให้ค่าของ Response Time เมื่อมีการเช่ือมต่อเข้าใช้งาน 100 Client สูงสดุอยู่ท่ี 25 ms ดังรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 แสดงค่าเวลาในการรับและส่งข้อมูลเครื่องแม่ข่ายจำนวน 3 เครื่อง 
 
 

การอภิปรายผล  
 จากผลการทดลองแสดงให้เป็นว่าการทำงานของระบบเครื่องมาข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันโดยไม่ใช้วิธีการกระจายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อทำให้การทำงานของเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันเมื่อมีจำนวนเครื่องท่ีเช่ือมต่อจำนวนมากข้ึนจะทำ
ให้ค่าเวลาในการส่งความต้องการและระยะเวลาในการตอมกลับของข้อมูลท่ีมากข้ึนตามจำนวนของเครื่องท่ีเช่ือมต่อในขนะน้ัน 
เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองของ โชติมา ชาญนุกูล ได้ทำการกระจายภาระงานทำให้การทำงานของเครื่องแม่ข่ายลดลง ตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องท่ีใช้ในการทดลองจะมีผลตอ่การลดลงของระยะเวลา จึงได้ใช้เครื่องแม่ข่ายแบบ VM ท่ีสามารถกำหนด
ประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเท่ากันและทำการทดลองด้วยวิธีการกระจายเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่ีเช่ือมต่อด้วยวิธีการ RR ท่ีกระจายการทำงานโดยไม่สนใจประสิทธิภาพของเครื่องโดยการกระจายตามลำดับจะทำให้การ
กระจายการเช่ือมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนท่ีเท่ากันทำให้ค่าเวลาในการส่งความต้องการและระยะเวลาในการตอม
กลับของข้อมูลลดลงตามจำนวนเครื่องแม่ข่ายท่ีมากข้ึนและลดลงต่ำสุดเมื่อเพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องโดยมีค่าเวลาใน
การส่งความต้องการและระยะเวลาในการตอมกลับของข้อมูลท่ี 25 ms เมื่อเพ่ิมเครื่องแม่ข่าย 2 เครื่อง มีค่าเวลาในการส่ง
ความต้องการและระยะเวลาในการตอมกลับของข้อมูล 41 ms และเครื่องแม่ข่าย 1 เครื่องมีค่าเวลาในการส่งความต้องการ
และระยะเวลาในการตอมกลบัของข้อมูลสูงท่ีสุด 91 ms แสดงให้เห็นว่า เมื่อเครื่องแม่ข่ายท่ีเพ่ิมเข้ามาในระบบ 1 เครื่องจะทำ
ให้ภาระการทำงานของเครื่องแม่ข่ายลดลงในระบบดับท่ีเท่ากันตามไปด้วย 
 

บทสรุป  
การพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันด้วยวิธีโหลดบาลานซ์ สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้งานได้จริง เพ่ือให้การบริการ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความพร้อมใช้งานได้สูงข้ึน งานวิจัยน้ีได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้
ให้เป็นระบบงานท่ีอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บแอพพลิเคช่ันในการบริหารจัดการระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 35 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ี 1) ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.97) มีการแบ่งงานตาม
หน้าท่ีรับผิดชอบ มอบหมายงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา 2) ด้านการติดต่อสื่อสารท่ีดี (ค่าเฉลี่ย 3.74) มีการ
ประสานงานส่งข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 3) ด้านการกำหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 3.63) มีการใช้
ข้อมูลในอดีตเป็นแนวทางในการพยากรณ์งบประมาณในอนาคต มีการกำหนดเป้าหมายรายได้เพ่ือความท้าทายในการทำงาน 
ท้ังน้ี ผลการวิจัย พบว่า ด้านการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) และด้านการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) ดังน้ัน จึงควรมีแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน 
สร้างแรงจูงใจให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือ โดยให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมในการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภายนอกองค์กร เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายร่วมกัน และควร
มีแนวทางการควบคุมงบประมาณ โดยมอบหมายบุคคลให้มีหน้าท่ีในการกำกับ ติดตาม เพ่ือช่วยให้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลดียิ่งข้ึน 

คำสำคัญ: ประสิทธิผล, การบริหาร, งบประมาณ   

 

Abstract  
  The objective of this research was to study the effectiveness of budget management of 
Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. The data were collected from the 35 budget 
officers of the university. The tool used for data collection was a set of questionnaires. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The result of the study was 

found that the overall budget management effectiveness was at a high average level ( x=̄  3. 60) . 
Considering in each individual aspect ranking in the order of mean from high to low as follows: 1) Division 

of duty and responsibility (x=̄ 3.97), the officers have divided up the work as responsibilities and chain of 
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the command.  2) Good communication (x ̄= 3.74), the officers have exclusively sent coordination and 
transmission of information to each other.  3)  Planning to manage the budget that is close to reality 

(x=̄ 3.63), the officers have used the past data as the guidelines for estimating the future budgets and 
aimed the income target for job challenges. The result were showed that cooperation from the officers in 

all levels of the organization was in the middle level (x ̄=3.33), and the performance monitoring was also 

in the middle level (x ̄=3.40).  According to the results of the study, it should have the way to develop 
cognitive orientation for creating the motivation and understanding of cooperative importance between 
those officers.  This way can give the opportunity for all officers in the organization to take a part of 
internal environment analysis of organization to find out of strengths, weaknesses, opportunities and 
obstacles, and to set the objectives and goals together. Furthermore, it should have the way to control 
the budge assigning   a person to have a duty to oversee and follow up it. This way can help reporting 
the performance as planned and this reporting information can be also used for considering to improve it 
better in advance.  

Keywords: Effectiveness, Management, Budget 

 

บทนำ  

การบริหารงานในปัจจุบันมีความท้าทายกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการของผู้ลูกค้า ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ซ่ึงงบประมาณถือเป็น
เครื่องมือสำคัญท่ีจะช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (อรัญญา ภาณุศานต์, 2557:1) ผู้บริหารจึงต้อง
จัดสรรทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอย่างจำกัด โดยอาศัยการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในการวางแผน การจัดการ
องค์กร การสั่งการ การควบคุม และการตัดสินใจ (ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2561:4) ดังน้ัน ในการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงให้ความสำคัญต่อการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน สำหรับการวางแผนงานล่วงหน้า และใช้งบประมาณในการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือนำข้อมูลมาพัฒนาหน่วยงานต่อไป  
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย ประยุกต์จากหลักพ้ืนฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ (ธนภร เอกเผ่าพันธ์ุ, 2554)  
 
 
 
 
 
 
 

                            ตัวแปรตาม 
                ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
2. ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
3. ด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบ  
4. ด้านการติดต่อส่ือสารท่ีดี  
5. ด้านการกำหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความจริง  
6. ด้านการกำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจ  
7. ด้านการใช้แผนงานท่ียืดหยุ่นได้  
8. ด้านการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร  
9. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

                 ตัวแปรอิสระ 
     ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ตำแหน่งงาน 
5. ประเภทสายงาน 
6. ประสบการณ์ทำงานด้านงบประมาณ 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
  การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่เจ้าหน้าท่ีงบประมาณของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ จำนวน 35 คน  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังน้ี 
     1. ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี หลักการจากหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงบประมาณ 
     2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกำหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ีครอบคลมุวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจัย แบบสอบถาม มีท้ังหมด 2 ตอน ดังน้ี ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงาน
ภายใน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
     3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และหาค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) นำแบบสอบถามท่ีได้รบัการปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ และการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
     1. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของ
เอกสารเตรยีมนำส่ง  
     2. จัดทำหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยสำเนาแนบไปพร้อมกับแบบสอบถาม
ส่งไปยังประชากรกลุม่ตัวอย่าง และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเร็จรูปดังน้ี 
     1. ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงานภายใน ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
     2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) นำข้อมลูท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยาย และสรุปผลการดำเนินการวิจัย 
     

ผลการวิจัย 

  จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงานภายใน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74.3) อายุ 25 – 
30 ปี (ร้อยละ 37.1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 80.0) ตำแหน่งงานลูกจ้างเงินรายได้ (ร้อยละ 42.9) ประเภทสาย
งานบุคลากรสายสนับสนุน (ร้อยละ 85.7) และประสบการณ์ทำงานด้านงบประมาณ 1-3 ปี (ร้อยละ 48.6) เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณของหน่วยงาน มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีประสิทธิผลการบริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̄= 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ดังน้ี  

ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (x̄= 3.97) ด้านการติดต่อสื่อสารท่ีดี (x̄ = 3.74) ด้านการกำหนดงบประมาณ

ท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง (x̄ = 3.63) และพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  2 ข้อ คือด้านการร่วมมือจาก

บุคคลทุกระดับในองค์กร (x̄ = 3.33) ด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน (x̄ = 3.40)  
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ตารางท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลท่ัวไป จำนวน ร้อยละ 
1.  เพศ        
     1.1  ชาย 9 25.7 
     1.2  หญิง 26 74.3 

รวม 35 100.0 
2.  อายุ        
     2.1  น้อยกว่า 25 ปี 3 8.6 
     2.2  25 – 30  ปี 13 37.1 
     2.3  31 – 36  ปี 10 28.6 
     2.4  มากกว่า  36  ปี 9 25.7 

รวม 35 100.0 
3.  ระดับการศึกษา                
     3.1  ปริญญาตร ี 28 80.0 
     3.2  ปริญญาโท 7 20.0 

รวม 35 100.0 
4.  ตำแหน่งงาน   
     4.1  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 5.7 
     4.2  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 11 31.4 
     4.3  พนักงานราชการ 7 20.0 
     4.4  ลูกจ้างเงินรายได ้ 15 42.9 

รวม 35 100.0 
5.  ประเภทสายงาน   
     5.1  บุคลากรสายวิชาการ 5 14.3 
     5.2  บุคลากรสายสนับสนุน 30 85.7 

รวม 35 100.0 
6.  ประสบการณ์ทำงานด้านงบประมาณ   
     6.1  น้อยกว่า 1 ปี 3 8.6 
     6.2  1 – 3 ปี 17 48.6 
     6.3  4 – 6 ปี 4 11.4 
     6.4  มากกว่า 6 ปี 11 31.4 

รวม 35 100.0 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์   

ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ x̄ S.D. 
ระดับ               

ความคิดเห็น 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 3.61 0.53 มาก 
2. ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3.97 0.64 มาก 
3. ด้านการบัญชีตามความรับผิดชอบ 3.56 0.66 มาก 
4. ด้านการติดต่อสื่อสารท่ีดี 3.74 0.78 มาก 
5. ด้านการกำหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง 3.63 0.54 มาก 
6. ด้านการกำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจ 3.61 0.54 มาก 
7. ด้านการใช้แผนงานท่ียืดหยุ่นได้ 3.56 0.50 มาก 
8. ด้านการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร 3.33 0.68 ปานกลาง 
9. ด้านติดตามผลการปฏิบัติงาน   3.40 0.56 ปานกลาง 

โดยรวม 3.60 0.42 มาก 

 

การอภิปรายผล  

 จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ลำดับแรก ดังน้ี 1) ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 2) ด้านการติดต่อสื่อสารท่ีดี 3) ด้านการกำหนด
งบประมาณท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ศรีษะเนตร (2560) พบว่า การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษา ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการทำงาน ด้านความรู้ของบุคลากรส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ ยืนนาน, ธรินธร นามวรรณ (2560) พบว่า สภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีปัญหาในระดับต่ำ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมควรช้ีแจงทำความเข้าใจกับบุคลากรให้มี
ความเข้าใจตรงกัน ด้านบริหารความเสี่ยงควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์งานและปัญหาร่วมกัน ด้าน
กิจกรรมควบคุม ควรมอบหมายงานให้บุคคลปฏิบัติอย่างชัดเจน ด้านสารสนเทศการสือ่สาร ควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ด้านการติดตามประเมินผล ควรมีการระดับความคิดเห็นให้ทราบปัญหาเพ่ือนำมาหา
แนวทางแก้ไข ท้ังน้ี จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ด้านการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง จึงควร
มีแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญของการ
ร่วมมือในการวางแผน และด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีการควบคุมงบประมาณ เพ่ือช่วย
ให้การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เกิดผลดียิ่งข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซุบรี  ม่วงกุ้ง (2557) พบว่า การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ปัญหาท่ีพบในการบริหารงบประมาณขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน โดยเสนอแนะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน สร้างแรงจูงใจ ตลอดจนจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม การจัดทำตัวช้ีวัดรายงานผลอย่างต่อเน่ือง  
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บทสรุป  

  จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี เจ้าหน้าท่ีงบประมาณของหน่วยงาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการ
บริหารงบประมาณโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการแบ่งสายงานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ หน่วยงานมีการแบ่งงานตามหน้าท่ี เช่น ฝ่าย งาน แผนก สาขาวิชา มีการระบุตัวบุคคลผู้รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีการมอบหมายงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา 2) ด้านการติดต่อสื่อสารท่ี
ดี หน่วยงานมีการประสานส่งข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณถึงบุคลากรทุกคนได้อย่างท่ัวถึง มีการรับส่งข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่ำเสมอ 3) ด้านการกำหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมใกล้เคียงความเป็นจริง หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของงบประมาณรายรับ รายจ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ใกล้เคียงความเป็นจริง มีการใช้ข้อมูล
งบประมาณในอดีต เป็นแนวทางในการพยากรณ์งบประมาณในอนาคต มีการกำหนดเป้าหมายรายได้ไว้สูง เพ่ือความท้าทาย
ในการทำงาน ท้ังน้ี จากการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านการร่วมมือจากบุคคลทุกระดับในองค์กร และด้านการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน  
ให้เกิดแรงจูงใจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการวางแผน โดยให้บุคลากรทุกคนของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กร เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค กำหนดเป้าหมายร่วมกัน และ
พัฒนาแนวทางการควบคุมงบประมาณ โดยมอบหมายบุคคลให้มีหน้าท่ีในการกำกับ ติดตาม เพ่ือช่วยให้การรายงานผล 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดผลดียิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 เพ่ือประมวลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านการบริการ
ห้องสมุด นำมาใช้เป็นแนวทางในเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่าง จากผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.42 โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1.ด้านคุณภาพการให้บริการ 2.ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.ด้านข้ันตอน
การให้บริการ  4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  5.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรการเรียนรู้   
  

คำสำคัญ:  ความพึงพอใจ, ผู้ใช้บริการ,  การให้บริการ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the satisfaction of students using library in Rajamangala 

University of Technology Isan Surin Campus, Academic year of 2018, This project was to process comments 

and suggestions of services of the library. It used as guidelines for increasing efficiencies of services of the 

library and for more efficiencies and qualities in advance.  The participants were 100 people of using the 

library by analysis data from a computer program. The used of statistics were Percentage and Average. The 

results showed that the satisfaction of the users were at a good level with a mean of 4. 42 by sorting the 

average value from highest level to lowest level, included 1) service qualities,  2) service providers, 3) service 

process, 4) facilities, and 5) information resources / learning resources. 

 

Keywords: satisfaction, customer, service 
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บทนำ   

ในปัจจุบันโลกได้ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่าง ๆ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนบุคคลต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้า อิทธิพลจากสิ่งเหล่าน้ีล้วนมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2545และ (ฉบับท่ี 3) พศ. 2553  มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” และ มาตรา 25 ระบุว่า “รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน และจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พศ. 2553, 2562) 
การศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง แล้วนำมาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นและทัศนคตขิองตน ลักษณะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย อาจารย์มกัจะมวิีธีการสอนแบบบรรยายและ
วิธีการฝึกให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ ตำราต่างๆ เพ่ิมเติมด้วย ดังน้ัน  การเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้ห้องสมุดจำเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานของการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่ว่าความรู้น้ันจะอยู่ในสื่อใด การพัฒนาการใช้
ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ หรือการใช้ห้องสมุดให้เป็น หมายถึง การฝึกทักษะการค้นหาสารสนเทศ ทักษะการอ่าน และการ
วิเคราะห์สารสนเทศ ก่อนนำไปใช้ (น้ำทิพย์, 2548)     ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งรวบรวม
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ท้ังท่ีเป็นวัสดุตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ เลือกจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัยและสอดคล้องกับความต้อง
และความสนใจของผุ้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญา
โทและปริญญาเอก ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการเรียนรู้ออกสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (สว่างจิต, 2532) 

แผนกวิทยบริการ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา แผนกวิทยบริการได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจำทุกปีการศึกษา และมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง จากการเข้าใช้บริการอาจส่งกระทบต่อการ
ดำเนินกิจการของหน่วยงานโดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับด้านการบริการคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการข้ันตอนในการบริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือให้การบริหารจัดการงานห้องสมุดเกิดประประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากข้ึน จึงได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะจากการใช้บริการนำมาเป็นแนวทางในวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องปัจจัยท่ีมผีลต่อการเพ่ิมประะสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ มีข้ันตอนการดำเนินการศึกษาดังน้ี 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
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   1.1 ขอบเขตด้านประชากรในการวิจัยครั้งน้ีกำหนดกลุ่มประชากรเป็นผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้แก่ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และบุคลภายนอก  โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผู้ใช้บริการ จำนวน 100 คน ในช่วงระยะเวลา  1 พฤศจิกายน 
2561 – 30 เมษายน 2562  
   1.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป็นตัวแปรด้านการปฏิบัติงานของแผนกวิทยบริการ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ด้านข้ันตอนการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ, ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ/ทรัพยากรการเรียนรู้, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจท่ีต่อการใช้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในครั้งน้ี 

คือ แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมุดของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  สถานะ การศึกษา 
  ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีท้ังหมด 5 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยข้อคำถาม

จำนวน 18 ข้อ  โดยมีหัวข้อการประเมินครอบคลุมการบริการและการปฏิบัตดิังน้ี 
 1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ จำนวน 3 ข้อ 

 2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  จำนวน 4 ข้อ 

 3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ/ทรพัยากรการเรียนรู้  จำนวน 4 ข้อ 

 4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  จำนวน 4 ข้อ 

 5. ด้านคุณภาพการให้บริการ   จำนวน 3  ข้อ 

   ในการตอบแบบสอบถามได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ในการแปลความหมายเป็น 5 ระดับ ดงัน้ี 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับพอใช้ 

3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก 
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

   ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

    การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแจกจ่ายแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีต่อการใช้
บริการดา้นวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ซ่ึงประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
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และประชาชนท่ัวไป จำนวน  100 ฉบับ และได้รับกลับคืน 100 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด 
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละฉบับเพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมลู 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
   การวิเคราะห์ข้อมลูใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานโดยคำนวณค่าเฉลี่ย 

โดยทำการวิเคราะห์ ดังน้ี 
  4.1 ข้อมูลตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานะ และการศึกษา  โดยใช้การแจกแจง 

ความถ่ีและค่าร้อยละ 
   4.2 ข้อมูลตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ท่ีเข้ามาใช้บริการด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐานโดยคำนวณหา
ค่าเฉลี่ย  และนำคะแนนการประเมินมาแปลความหมาย โดยกำหนดค่าการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของน้ำหนักคะแนน
การประเมินผลไว้ ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดมีาก 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพด ี

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพพอใช้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมผีลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี เป็นเพศหญิง มีจำนวน

มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  45  สถานภาพเป็นนักศึกษา   มีจำนวนมากกว่า

อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี, บุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ 98 รองลงมาคืออาจารย์และเจ้าหน้าท่ี  คิดเป็นร้อยละ  2  ลำดับ

สุดท้ายคือบุคคลภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีจำนวนมากกว่าระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  คิด

เป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  4  ลำดับสุดท้ายคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ  มีการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ  4.44 ความ

เหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ4.48 มีระยะเวลาการยืม – คืนเหมาะสมกับการ

ให้บริการ อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ  4.46 รวมค่าเฉลี่ยด้านข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.46 
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   2.2 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี  อยู่ในระดับ  ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ  4.53 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็วฉับไว อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ  4.44  เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นและเต็มใจ

ให้บริการ อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็นร้อยละ  4.50 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ อยู่ในระดับ ดี  คิดเป็น

ร้อยละ 4.50 รวมค่าเฉลี่ยด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 4.49 

 2.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ /ทรัพยากรการเรียนรู้ มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ 

อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 4.25  มีจำนวนหนังสือพิมพ์ และวารสารหลากหลายและตรงกับความต้องการ  อยู่ในระดับ ดี 

คิดเป็นร้อยละ 4.26 มีฐานข้อมูลท่ีบอกรับครอบคลุมกับความต้องการ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 4.26  ข้อมูลบนเว็บไซต์

ห้องสมุดเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 4.31 รวมค่าเฉลี่ยด้านทรัพยากรสารสนเทศ/ ทรัพยากรการ

เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 4.27 

 2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล  อยู่ในระดับ  ดี คิดเป็นร้อย

ละ 4.35 มีท่ีน่ังจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ และเพียงพอพร้อมให้บริการ อยู่ในระดับ  ดี คิดเป็นร้อยละ    4.41 จุดบริการ

อินเทอร์เน็ตไร้สายมีจำนวนเพียงพอ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 4.35 มีแผ่นป้ายบอกหมวดท่ีช้ันหนังสือสะดวกต่อการ

ค้นหา อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 4.39 รวมค่าเฉลี่ยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกคิดเป็นร้อยละ 4.37 

 2.5 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีการให้บริการสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้อง อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 4.61 

การจัดเรียงหนังสือบนช้ันถูกต้องค้นหาง่าย อยู่ในระดับ  ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 4.54 ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล

ทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 4.57 รวมค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 

4.57 
 

สรุปและการอภิปรายผล  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1.ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ ดีมาก 2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ ดี  3. ด้านข้ันตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับ ดี  4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับ  ดี  5.ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ/ทรัพยากรการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี  

และจากการประเมินผลความพึงพอใจท้ังหมดเมื่อพิจารณาเป็นคะแนนสูงท่ีสุด คือ มีท่ีการบริการสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมาคือ ความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) มีค่าเฉลี่ย 4.57 และ
เมื่อพิจารณาเป็นระดับคะแนนต่ำท่ีสุด คือ มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการคลอบคลุมกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.25 
รองลงมาคือ มีจำนวนหนังสือพิมพ์และวารสารหลากหลายตรงกับความต้องการ และ มีฐานข้อมูลท่ีบอกรับคลอบคลุมกับ
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.26   

 จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมุดของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผลการศึกษานอกเหนือจากการได้รับข้อมูลท่ีเป็นดัชนีช้ีวัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจากผูใ้ช้บริการท่ีมห้ีองสมุด ส่งผลให้ผู้ปฏบัิติสามารถนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุดได้ตรงตวามต้องการ โดยการศึกษาครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะท่ี
ได้รับจากการประเมิน นำมาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สรุปได้ดังน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-282 

            1.  ด้านข้ันตอนการให้บริการ : มีการนำเทคโนโลยีในการให้บริการ และควรมีการพัฒนา /ปรับปรุงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือผู้รับบริการสามารถใช้บริการด้าน ยืม - คืนทรัพยากร
ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
 2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ : พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการ ให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน โดยการ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2.  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ /ทรัพยากรการเรียนรู้  : ควรมีการคัดเลือก /จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ 
วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล ให้มีความหลากหลายและมีความทันสมัย ครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆ  โดย
คำนึงถึงความสอดคล้องของสาขาท่ีมีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย  
 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ควรมีการเพ่ิมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการเข้าใช้บริการ 
และเพ่ิมจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพ่ือให้ผู้รับบริการใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง ควรมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ ให้มี
ความทันสมัย สวยงาม มีพ้ืนท่ีสามารถรองรับการใช้งานของผุ้รับบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ : ได้มีการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST นำมาใช้ในการบริหารจัดการ
กระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของงานวิทยบริการ ผู้รับบริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้โดยการสืบค้นผ่าน
เว็บ (Web OPAC) มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องมุดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยความสะดวกและความรวดเร็ว   
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รถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

Factors Affecting Accidents and Guidelines Accidents Students of Motorcyclists of 
Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 

 

วิศรุต  ทองร่อน1 
งานประชาสัมพันธ ์ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ1 

ผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : popla33@hotmail.com   

 

บทคัดย่อ  
 

   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2) เพ่ือแนวทางการลดอุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ี
รถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาท่ีมีรถจักรยานยนต์
และขับข่ีมาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .96 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงในระดับมากท่ีสุดน้ันไม่พบสาเหตุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการหา
แนวทางในการลดอุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ มีปัจจัยเพียง 1 ปัจจัย โดยปัจจัยท่ี 1 เป็นปัจจัยด้านการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี 
ประกอบด้วย ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี รณรงค์เก่ียวกับการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่น เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และขับรถตามอัตราท่ีกำหนด สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน สวมหมวกหรือเครื่องป้องกันในขณะขับรถ ไม่ซ้อนรถจักยานยนต์สามคน สังเกตป้ายจราจร ไม่ควรขับข่ีในท่ี
ห้ามเข้า 
 

คำสำคัญ : อุบัติเหตุ แนวทางการลดอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
 

Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the factors that caused motorcycle accidents in front 
of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 2)  To reduce accidents in student driving 
motorcycle in front of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus Sample A student with a 
motorcycle and driving to Rajamangala University of Technology Isan, Suran's 100 students were selected 
by purposive sampling. The instruments used in this research were questionnaires with a reliability value 
of .96 which was rated as 5 scales. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation. Pearson's product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. 
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 The research findings were as follows: 1)  Student opinion on the cause of the accident.  At most 
levels, there is no cause.  2)  The result of accident prevention in motorcycle driving in front of 
Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus There is only one factor. Factor 1 is a factor in 
the campaign to educate drivers about safe driving and how to consistently check the condition of the 
car before departure. Training the right way to learn about driving. Campaigning on safe driving, such as 
not driving, wearing a seatbelt. And drive at a fixed rate. Create a sense of responsibility for the lives and 
property of others. Wear a hat or protective gear while driving. Do not stack three cars Observe traffic 
signs Do not drive in prohibited. 
 

Keyword : Accident, Accident Reduction Guidelines, Accident Problem Solving 
 

บทนำ  
  อุบัติเหตุการจราจรเป็นปัญหาสังคมท่ีสำคัญประการหน่ึง ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงมากข้ึน 
อันมีผลให้เกิดความสูญเสียและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลยากจะคำนวณได้ และนับวันอุบัติเหตุจราจรยิ่งทวีมากข้ึนตามการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ หากไม่มีมาตรการรองรับคาดว่าในปีต่อไปจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยาน
ยนต์เพ่ิมข้ันเป็นช่ัวโมงละกว่า 3 คน คนตายจากอุบัติเหตุสูงกว่าอัตราการตายจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และเมื่อเปรียบเทียบ
อายุคนตายแล้ว พบว่า คนในวัยหนุ่มสาวจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมากกว่าวัยอ่ืน ๆ ซ่ึงวัยน้ีเป็นวัยท่ีเป็นกำลังสำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ณัฐพล พัฒนชัยกุล, 2548: 1) ประเทศไทยได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าไปย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ท้ังการคมนาคมและการขนส่ง 
การอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการเกษตรกรรม แต่รัฐบาลไม่มีแผนป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติควบคู่กันไปทำให้ประเทศไทย
ยิ่งมีการพัฒนามากข้ึนเพียงไรประชาชนยิ่งบากเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติภัยมากข้ึน จึงเป็นท่ีกล่าวกันว่า อุบัติภัยเป็นโรคท่ีเกิด
จากการพัฒนาทำให้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อุบัติภัยเป็นสาเหตุของการสูญเสียชีวิตสูงข้ึนท่ีสุดของ
ประชาชนไทยและมีแนวโน้มสูงอย่างรวดเร็วทุกปี ซ่ึงส่วนใหญ่ของผู้บาดเจ็บและตายจากอุบัติภัย (ณัฐพล พัฒนชัยกุล, 2548: 
1) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหน่ึงในจังหวัดเลย 
ท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ มีนักศึกษาในแต่ละปีจำนวนมาก ส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ภาคปกติท่ีต้องมาเรียนเป็นประจำในตลอดสัปดาห์จึงมีการเช่าท่ีพักอยู่
รวมกัน และนำจักรยานยนต์มาใช้เป็นพาหนะจำนวนมาก บางครั้งมีการขับข่ีด้วยความคึกคะนอง ขับข่ีผิดกฎจราจร ไม่สวม
หมวกนิรภัย และขับข่ีระหว่างมึนเมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถล้ม รถชน ซ่ึงชนกับรถคันอ่ืน และชนกับผู้คนท่ีเดินบน
ถนน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลด
อุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือผลในการ
วิจัยครั้งน้ี สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดแนวทางแก้ไข และป้องกันอุบัติเหตุการจราจรของเยาวชนใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม ซ่ึงย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถ่ินให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ประชากร     
  นักศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาท่ีมีรถจักรยานยนต์และขับข่ีมาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ จำนวน 100 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุของนักศึกษาใน
การขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา คณะ และพาหนะท่ีใช้ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการลดอุบัติเหตุ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะ ซ่ึงเป็นคำถามเป็นแบบปลายเปิด 
    ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยไดด้ำเนินการสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ตารา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุของ
นักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  2. ศึกษาคานิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรท่ีวิจัยทุกตัว  
  3. สร้างคำถามของปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับคำนิยาม
ศัพท์เฉพาะ 
  4. นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ตรวจข้อคำถามและสอบถามความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ว่า
สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ  
  5. นำแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
Index of Congruence (IOC)  
  6.นำแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน นามา
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficeint)  
  7. นำเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขจัดทำเครื่องมือฉบับ
สมบูรณ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างท้ัง 100 คน ท่ีขับข่ีรถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมกับรอรับเอกสารคืนด้วยตนเอง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี  
  1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง ความถ่ี และค่าร้อยละ  
  2. ทำแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายค่าเฉลี่ย  
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลด
อุบัติเหตุ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแล้วนำเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง  
  4. วิเคราะห์และพยากรณ์การส่งผลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลด
อุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) วิเคราะห์อำนาจการพยากรณ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยวิเคราะห์การ
ถดถอย แล้วนำเสนอในรูปความเรียงประกอบตามราง 
  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. หาค่าเฉลี่ย  
   2. การหาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
   3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับเน้ือหา  
   4. ค่าความเช่ือหมั่นของแบบประเมินโดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)ของครอนบาค  
   5. วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  

 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยวิธีหาความถี่และค่าร้อยละ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 81 คน (81.0 %) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 19 คน (19.0 
%) มีอายุ  19-21 ปี จำนวน 55 คน (55.0 %) รองลงมามีอายุ 22-24 ปี จำนวน 44 คน (44.0 %) และต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 
1 คน (1.0 %) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 85 คน (85.5 %) รองลงมาได้แก่ มีระดับต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า
จำนวน 15 คน (15.0 %) คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 65 คน (65.0 %) รองลงมาได้แก่ อยู่คณะเกษตรศาสตร์และ
เทคโนโลยี จำนวน 35 คน (35.0 %) มีรถจักรยานยนต์ จำนวน 98 คน (98.0 %) รองลงมามีรถยนต์ จำนวน 2 คน (2.0 %) 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี  1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี                                          สถานภาพ 
n = 100 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
              ชาย 19 19.0 
              หญิง 81 81.0 
2. อายุ 
 ต่ำกว่า 18 ปี 1 1.0 
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 19-21 ปี 55 55.0 
 22-24 ปี 44 44.0 
3. วุฒิการศึกษา 
 ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า 15 15.0 
 ปริญญาตร ี 85 85.5 
4. คณะ 
 เทคโนโลยีการจัดการ 65 65.0 
 เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 35 35.0 
5. ยานพาหนะท่ีใช้ 
 รถจักรยานยนต ์ 98 98.0 
 รถยนต ์ 2 2.0 
 รวม 100 100.0 

 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงในระดับมากท่ีสุดน้ันไม่พบสาเหตุ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x = 3.75, SD = .94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ท่ีเรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย พบว่า 18. ความสว่างของ

เส้นทาง อยู่ในระดับมาก (x = 3.98, SD = 1.06) 4. ป้ายหรือสัญญาณจราจรไม่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (x = 3.97, SD = 

.49) และ1. การสนทนากันระหว่างขับรถ อยู่ในระดับมาก (x = 3.54, SD = 1.16) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของการเกิด 
 อุบัติเหตุ 

ท่ี ปัจจัยด้านลักษณะงาน � SD แปลความหมาย 
1 ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 3.84 1.14 มาก 
2 แซงรถอ่ืนในท่ีคับขัน 3.72 1.23 มาก 
3 ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ 3.86 1.25 มาก 
4 ขับรถตัดหน้าระยะกระช้ันชิด 3.73 1.26 มาก 
5 ดื่มสุราหรือสารกระตุ้นก่อนในขณะขับรถ 3.72 1.55 มาก 
6 จอดรถในท่ีห้ามจอด 3.55 1.36 มาก 
7 ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์น่ังซ้อนสามคนและไม่สวมหมวกนิรภัย 3.65 1.28 มาก 
8 การใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ 3.61 1.31 มาก 
9 ขาดความรู้เรื่องป้ายจราจร 3.64 1.31 มาก 
10 การรับประทานอาหารระหว่างขับรถ 3.60 1.27 มาก 
11 การสนทนากันระหว่างขับรถ 3.54 1.16 มาก 
12 ระบบเบรก 3.82 1.24 มาก 
13 สภาพยาง 3.83 1.20 มาก 
14 ระบบสัญญาณไฟของรถ 3.82 1.04 มาก 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-288 

15 สภาพอากาศ 3.79 1.03 มาก 
16 สภาพพ้ืนถนนชำรุด 3.83 1.04 มาก 
17 ความคุ้นเคยกับสภาพถนนทำให้ประมาท 3.85 1.12 มาก 
18 ความสว่างของเส้นทาง 3.98 1.06 มาก 
19 การเดินทางกลับหลังจากเลิกเรียน 3.88 1.16 มาก 
20 ป้ายหรือสัญญาณจราจรไม่ชัดเจน 3.89 1.15 มาก 

 รวม 3.75 .94 มาก 

 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัย โดยท้ังสองปัจจัยสามารถอธิบายตัวแปรท้ังหมดได้ร้อย
ละ 70.623 ดังแสดงในตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าการผันแปรของตัวแปรท้ังหมดท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยหลังจากการหมุนแกนปัจจัย 
 แล้ว (Total Variance Explained) 

ปัจจัย 
(Component) 

การผันแปรของตัวแปรท้ังหมดท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยหลังจาก 
การหมุนแกนปัจจัยแล้ว (Rotation Sum of Squared Loadings)  

ผลรวม (Total) 
ร้อยละของความแปรปรวน  

(% of Variance) 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %) 

ปัจจัยท่ี 1 8.027 40.133 40.133 
ปัจจัยท่ี 2 6.098 30.490 70.623 

  
 ปัจจัยท่ี 1 เป็นปัจจัยด้านการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด แซงรถอ่ืนในท่ีคับขัน 
ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ ขับรถตัดหน้าระยะกระช้ันชิด ดื่มสุราหรือสารกระตุ้นก่อนในขณะขับรถ จอดรถในท่ีห้าม
จอด ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์น่ังซ้อนสามคนและไม่สวมหมวกนิรภัย การใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ ขาดความรู้เรื่องป้าย
จราจร การรับประทานอาหารระหว่างขับรถ การสนทนากันระหว่างขับรถ ระบบเบรก สภาพยาง สภาพพ้ืนถนนชำรุด 
ความคุ้นเคยกับสภาพถนนทำให้ประมาท ความสว่างของเส้นทาง การเดินทางกลับหลังจากเลิกเรียน ป้ายหรือสัญญาณจราจร
ไม่ชัดเจน ปัจจัยท่ี 2 สภาพแวดล้อมและสภาพรถ ประกอบด้วย ระบบสัญญาณไฟของรถ สภาพอากาศ ดังแสดงในตารางท่ี 4
  
ตารางท่ี 4 แสดงการหมุนเมตริกปัจจัย (Rotated Component Matrix) 

ท่ี สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
ปัจจัย (Component) 

ปัจจัย 1 ปัจจัย 2 
1 ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด .765 -.277 
2 แซงรถอ่ืนในท่ีคับขัน .774 -.251 
3 ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ .778 -.301 
4 ขับรถตัดหน้าระยะกระช้ันชิด .787 -.336 
5 ดื่มสุราหรือสารกระตุ้นก่อนในขณะขับรถ .839 -.365 
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6 จอดรถในท่ีห้ามจอด .845 -.269 
7 ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์น่ังซ้อนสามคนและไม่สวมหมวกนิรภัย .824 -.308 
8 การใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ .853 -.284 
9 ขาดความรู้เรื่องป้ายจราจร .858 - 
10 การรับประทานอาหารระหว่างขับรถ .783 - 
11 การสนทนากันระหว่างขับรถ .777 - 
12 ระบบเบรก .806 .244 
13 สภาพยาง .737 .419 
14 ระบบสัญญาณไฟของรถ .636 .529 
15 สภาพอากาศ .597 .556 
16 สภาพพ้ืนถนนชำรุด .756 .268 
17 ความคุ้นเคยกับสภาพถนนทำให้ประมาท .797 - 
18 ความสว่างของเส้นทาง .743 .283 
19 การเดินทางกลับหลังจากเลิกเรียน .780 .360 
20 ป้ายหรือสัญญาณจราจรไม่ชัดเจน .832 - 

หมายเหตุ - แสดงว่า น้ำหนักปัจจัยต่ำกว่า .01 
   
ผลการหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับขี่รถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงในระดับมากท่ีสุดน้ันไม่พบสาเหตุ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x = 4.32, SD = .75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ท่ีเรียงจากคะแนนมากไปหาน้อย พบว่า 5. สวมหมวกหรือเครื่อง

ป้องกันในขณะขับรถ อยู่ในระดับมาก (x = 4.41, SD = .88) 1. ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง อยู่ในระดับ

มาก (x = 4.33, SD = .95) และ 4. สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก (x = 4.25, 
SD = .99) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อแนวทางใน 
 การลดอุบัติเหตุของนักศึกษาในการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ท่ี แนวทางในการลดอุบัติเหตุ � SD แปลความหมาย 
1 ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง 4.33 .95 มาก 
2 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี 4.31 .83 มาก 
3 รณรงค์เก่ียวกับการขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่น เมาไม่ขับ คาดเข็มขัด

นิรภัย และขับรถตามอัตราท่ีกำหนด 
4.29 .87 มาก 

4 สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน 4.25 .99 มาก 
5 สวมหมวกหรือเครื่องป้องกันในขณะขับรถ 4.41 .88 มาก 
6 ไม่ซ้อนรถจักยานยนต์สามคน 4.27 .96 มาก 
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7 สังเกตป้ายจราจร 4.36 .88 มาก 
8 ไม่ควรขับข่ีในท่ีห้ามเข้า 4.35 .91 มาก 

 รวม 4.32 .75 มาก 

 
  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์สามารถแบ่งออกได้เป็น 1 ปัจจัย โดยท้ังสองปัจจัยสามารถอธิบายตัวแปรท้ังหมดได้ร้อย
ละ 68.382 ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าการผันแปรของตัวแปรท้ังหมดท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยหลังจากการหมุนแกนปัจจัย 
 แล้ว (Total Variance Explained) 

ปัจจัย 
(Component) 

การผันแปรของตัวแปรท้ังหมดท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยหลังจาก 
การหมุนแกนปัจจัยแล้ว (Rotation Sum of Squared Loadings)  

ผลรวม (Total) 
ร้อยละของความแปรปรวน  

(% of Variance) 

ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %) 

ปัจจัยท่ี 1 5.471 68.382 68.382 

    
  มีปัจจัยเพียง 1 ปัจจัย โดยปัจจัยท่ี 1 เป็นปัจจัยด้านการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี 
ประกอบด้วย ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี รณรงค์เก่ียวกับการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่น เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และขับรถตามอัตราท่ีกำหนด สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน สวมหมวกหรือเครื่องป้องกันในขณะขับรถ ไม่ซ้อนรถจักยานยนต์สามคน สังเกตป้ายจราจร ไม่ควรขับข่ีในท่ี
ห้ามเข้า ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงการหมุนเมตริกปัจจัย (Rotated Component Matrix) 

ท่ี สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ปัจจัย (Component) 

ปัจจัย 1 

1 ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง .781 
2 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี .852 
3 รณรงค์เก่ียวกับการขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่น เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย 

และขับรถตามอัตราท่ีกำหนด 
.825 

4 สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน .808 
5 สวมหมวกหรือเครื่องป้องกันในขณะขับรถ .791 
6 ไม่ซ้อนรถจักยานยนต์สามคน .811 
7 สังเกตป้ายจราจร .872 
8 ไม่ควรขับข่ีในท่ีห้ามเข้า .871 
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 การอภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษามี ท้ังหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการใช้รถใช้ถนน 
สภาพแวดล้อมและสภาพรถ โดยแต่ละปัจจัยบ่งตามความสำคัญของความแปรปรวนได้ดังน้ี ปัจจัยด้านการใช้รถใช้ถนน 
(40.133) สภาพแวดล้อมและสภาพรถ (30.490) ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ณรงค์ เตมียศิลปิน (อ้างถึงใน มงคล อย่างรัตน
โชติ. 2550 : 62-63) พบว่า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัวบุคคล รองมาเกิดจากสภาพแวดล้อมสภาพถนนและ
จากรถ อุบัติเหตุ 5 อันดับแรกท่ีมีสาเหตุจากตัวบุคคล ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด ขับรถตัดหน้า ขับรถตาม
ระยะกระช้ันชิด ขับรถด้วยความประมาทและเมาสุรา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร (อ้างถึงใน มงคล 
อย่างรัตนโชติ. 2550 : 63) ท่ีพบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
กำหนด และขับรถตัดหน้าระยะกระช้ันชิด รองลงมาในระดับมาก ได้แก่ ความประมาท การแซงรถอ่ืนในท่ีคับขัน ดื่มสุราหรือ
สารกระตุ้นหรือขณะขับข่ี การหลับในเน่ืองจากพักผ่อนไม่เพียงพอ 
  สำหรับแนวทางในการลดอุบัติเหตุน้ัน จากผลการวิจัยพบว่า มีท้ังหมด 1 แนวทาง คือ ด้านการรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี แนวทางมีความสำคัญตามเปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนดังน้ี ด้านการรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี (68.383%) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและต้องการลดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
จากการขับข่ี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราลักษณ์ เศรษฐเสถ่ียร (อ้างถึงใน มงคล อย่างรัตนโชติ. 2550 : 64) ท่ีพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางในการลดอุบัติเหตุในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิต
และทรัพย์สิน การตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอ การรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี  
  

บทสรุป  

 ปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ด้านการใช้รถใช้ถนน คือ ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด แซงรถอ่ืนในท่ีคับขัน ไม่ให้
สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ ขับรถตัดหน้าระยะกระช้ันชิด ดื่มสุราหรือสารกระตุ้นก่อนในขณะขับรถ จอดรถในท่ีห้ามจอด ผู้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์น่ังซ้อนสามคนและไม่สวมหมวกนิรภัย การใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถ ขาดความรู้เรื่องป้ายจราจร 
การรับประทานอาหารระหว่างขับรถ การสนทนากันระหว่างขับรถ ระบบเบรก สภาพยาง สภาพพ้ืนถนนชำรุด ความคุ้นเคย
กับสภาพถนนทำให้ประมาท ความสว่างของเส้นทาง การเดินทางกลับหลังจากเลิกเรียน ป้ายหรือสัญญาณจราจรไม่ชัดเจน     
ด้านสภาพแวดล้อมและสภาพรถ คือ ระบบสัญญาณไฟของรถ สภาพอากาศ 
 แนวทางในการลดอุบัติเหตุของการขับข่ีรถจักรยานยนต์หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ ด้านการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี คือ ตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอก่อนออกเดินทาง 
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการขับข่ีอย่างถูกวิธี รณรงค์เก่ียวกับการขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่น เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย และขับ
รถตามอัตราท่ีกำหนด สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน สวมหมวกหรือเครื่องป้องกันในขณะขับรถ 
ไม่ซ้อนรถจักยานยนต์สามคน สังเกตป้ายจราจร ไม่ควรขับข่ีในท่ีห้ามเข้า ควรนำแนวทางในการลดอุบัติเหตุไปประชาสัมพันธ์
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้นำไปปฏิบัติ ศึกษาและวิจัยเจาะลึกเพ่ือหาแนวทางลดอุบัติเหตุ
อันเน่ืองมาจากปัจจัยท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุ  
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กิตติกรรมประกาศ  
  การทำวิจัยเล่มน้ี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์สันติ    ครองยุทธ ท่ี
ปรึกษาวิจัยท่ีได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึง 
ประทับใจและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  
  ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษา ท่ีตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็น
อย่างดี ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีทำให้งานวิจัยครั้งน้ีสำเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามความคิดเห็นของพนักงานในสถาบันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2) เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ในสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 3) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับ
ความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ พนักงานสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .95 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานมีความเห็นด้วยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง, คุณภาพชีวิต  

 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study the condition of promoting quality life according to 
the opinions of Institutional staff of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus 2) To study 
the expectations promoting the quality life of Institutional staff of Rajamangala University of Technology 
Isan, Surin Campus 3)  To compare the conditions of promoting quality of life and expectations for 
promoting the quality life Institutional staff of Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. 
The samples used in this research were institutional staff in Rajamangala University of Technology Isan, 
Surin Campus. Sample of 100 persons.  The instrument used in the research is a questionnaire, with a 
confidence value of . 95.  It is tools rating scale levels.  The as statistics used for data analysis was 
percentage, mean and standard deviation. The result found that the staff agreed that the Rajamangala 
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University of Technology Isan, Surin Campus has a condition to promote quality of life and expectations 
for promoting quality of life at a high level and differing significantly at the level of .05. 

 

Keywords : Expectations , Quality of life 

 

บทนำ 
  คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมากของบุคคลและสังคมในปัจจุบันดังน้ี คือ ความสำคัญระดับตนเองและครอบครัว คือ 
การมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพอนามัยดี ไม่เจ็บป่วย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตน และสามารถประกอบอาชีพการ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหา ในส่วนของความสำคัญระดับสังคม และ
ประเทศชาติเมื่อประชากรในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศดีข้ึนด้วย แต่ท้ังน้ีรัฐต้องมี
นโยบายท่ีจะเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร เช่น สภาพแวดล้อมการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้ของประชากร 
เป็นต้น (เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ, 2542 อ้างถึงใน เฉลียว เกษจันทร์ทิวา,2553: 1) โดยคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีนักวิชาการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบท่ีสำคัญของคุณภาพชีวิตไว้หลากหลาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นด้านตา่ง 
ๆ ได้ดังน้ี คือ สุขภาพอนามัย อาหาร การศึกษา การประกอบอาชีพ ท่ีอยู่อาศัย สวัสดิการสังคม เครื่องนุ่งห่มนันทนาการ และ
สิทธิมนุษยชน (รณยุทธ์ บุตรแสนคม, 2540 อ้างถึงใน เฉลียว เกษจันทร์ทิวา, 2553: 1) 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหลักการท่ีสำคัญ คือ ส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชน คือ การส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าท้ังในด้านวัตถุและจิตใจให้ประชาชนได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เช่น การรักษาและส่งเสริม
ไว้ซ่ึงปัจจัยพ้ืนฐานของการดำรงชีพได้แก่ การจัดให้มีท่ีอยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม การศึกษาและอาชีพ 
ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว คือ การสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อ แม่ ลูก ญาติมิตรครอบครัวเป็นหน่วย
สำคัญท่ีสุดของประเทศชาติเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้า และเป็นปัจจัยท่ีสำคัญของการพัฒนาประเทศ ยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชน เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี โดยการปรับปรุงการทำงานให้มั่นคงและมี
รายได้สูงข้ึนป้องกันความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาสังคม ในสังคมประเทศอุตสาหกรรมมักมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนท่ีอยู่อาศัย ภาวะว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องป้องกันและแก้ไข เช่น การพยายาม
ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องท่ีอยู่อาศัย การประกอบอาชีพตลอดจนการขจัดปัญหาความเดือนร้อนต่าง ๆ (ดุษฎี อายุวัฒน์, 
2548 อ้างถึงใน เฉลียว เกษจันทร์ทิวา, 2553: 1) 
 ปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสำคัญในปัจจุบัน คือ ปัญหาด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการมีส่วนในการพัฒนาหรือการจัดการท้องถ่ินหรือบ้านเมือง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (อนุชาติ พวงสำลี และ อรทัย อาจอ่ำ, 2539 อ้างถึงใน เฉลียว เกษ
จันทร์ทิวา, 2553: 1) 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังของพนักงานในสถาบันต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อไป 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ประชากร     
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  พนักงานสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
   กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มพนักงานสถาบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 100 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการส่งเสริมและความคาดหวังของพนักงานในสถาบัน
ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม
ดังน้ี 
   1.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความคาดหวังต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
   1.2 ศึกษาวัตถุประสงค์ สมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   1.3 นิยามตัวแปรเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
   1.4 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีกำหนดไว้ 
   2. ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคำถามเก่ียวกับเพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน โดยให้เลือกตอบ 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความคาดหวังต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
   ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาพัฒนาคุณภาพโดยการหาความเท่ียงตรง (Validity) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยมีวิธีการดังน้ี 
  1. การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) มีข้ันตอนดังน้ี 
  1.1 นำแบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและเชิงโครงสร้างตลอดจนภาษาท่ีใช้และนำมาปรับปรุง 
  1.2 นำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โครงสร้างและ
หลักวิชาการและนำไปหาค่า IOC (Index of Item- Objective Congruence) เพ่ือหาค่าความสอดคล้องข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ โดยได้ค่า IOC ระหว่าง 0.66-1.00 
  1.3 นำแบบสอบถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบมาปรับตามผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ 
  2. การทดสอบความเช่ือมั่นหรือความเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองกับพนักงานท่ี
มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน และนำมาหาความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมปสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s 
AlphaCoefficient) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองแล้วนำแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วดำเนินการจัดทำตามข้ันตอน ทำการบันทึกรหัสคำตอบในแบบสอบถามเพ่ือ

ประมวลผล โดยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าตามเกณฑ์การให้คะแนน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลนำคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย 
และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
  สำหรับเกณฑ์การแปลผล พิจารณาระดับสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากค่าเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ คือ  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 มีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับน้อยท่ีสุด 
  สำหรับเกณฑ์การแปลผล พิจารณาระดับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ช่วง
ระดับ คือ  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 มีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 มีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 มีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 มีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 มีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับน้อยท่ีสุด 
  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้ดังน้ี 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ 
  2. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3. ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  4. การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ 
t-test (Paired Samples t-test) 

 

ผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 55 คน (55.00 %) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 45 คน (45.00 
%) มีอายุ  36-40 ปี จำนวน 29 คน (29.00 %) รองลงมามีอายุ น้อยกว่า 30 ปี จำนวน 26 คน (26.00 %) มีอายุ 30-35 ปี 
จำนวน 25 คน (25.00 %) และมีอายุ มากกว่า 40 ปี จำนวน 20 คน (20.00 %) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 52 
คน (52.00 %) รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จำนวน 38 คน (38.00 %) และมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 10 
คน (10.00 %) มีประสบการณ์การทำงาน 6-10 ปี จำนวน 67 คน (67.00 %) รองลงมา มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 10 
ปี จำนวน 21 คน (21.00 %) และมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 12 คน (12.00 %) ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี  1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี                                          สถานภาพ 
n = 100 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
              ชาย 45 45.00 
              หญิง 55 55.00 
2. อายุ 
 น้อยกว่า 30  26 26.00 
 30-35 ปี 25 25.00 
 36-40 ปี 29 29.00 
 มากกว่า 40 ปี 20 20.00 
3. การศึกษา 
 ปริญญาตร ี 52 52.00 
 ปริญญาโท 38 38.00 
 ปริญญาเอก 10 10.00 
4. ประสบการณ์การทำงาน 
 น้อยกว่า 5 ปี 12 12.00 
 6 -10 ปี 67 67.00 
 มากกว่า 10 ปี 21 21.00 
 รวม 100 100.00 

 
  การวิเคราะห์สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
   พนักงานมีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีสภาพการส่งเสริมอยู่ในระดับ
มาก ( = 3.79, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในมาก โดยสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ 
ด้านการศึกษา ( = 3.95, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ด้านสังคม ( = 3.91, S.D. = 0.65) ด้านเศรษฐกิจ ( = 3.90, 
S.D. = 0.72) ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ( = 3.89, S.D. = 0.60) และด้านสิ่งแวดล้อม ( = 3.85, 
S.D. = 0.67) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวม 

ด้านท่ี สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1 ด้านสิ่งแวดล้อม 3.85 0.67 มาก 
2 ด้านสังคม 3.91 0.65 มาก 
3 ด้านการศึกษา 3.95 0.62 มาก 
4 ด้านเศรษฐกิจ 3.90 0.72 มาก 
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5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 3.89 0.60 มาก 
 เฉลี่ย 3.79 0.55 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 พนักงานมีความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D. = 0.60) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ด้านสังคม ( = 3.94, S.D. = 
0.51) รองลงมา คือ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ( = 3.93, S.D. = 0.52) ด้านสิ่งแวดล้อม ( = 
3.91, S.D. = 0.49) ด้านเศรษฐกิจ ( = 3.85, S.D. = 0.54) และด้านการศึกษา ( = 3.84, S.D. = 0.47) ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยรวม 

ด้านท่ี ความคาดหวังต่อการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
1 ด้านสิ่งแวดล้อม 3.91 0.49 มาก 
2 ด้านสังคม 3.94 0.51 มาก 
3 ด้านการศึกษา 3.84 0.47 มาก 
4 ด้านเศรษฐกิจ 3.85 0.54 มาก 
5 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 3.93 0.52 มาก 
 เฉลี่ย 3.89 0.36 มาก 

 
 ผลการเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานใน
สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในภาพรวมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงกว่าการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
              โดยรวม 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สภาพ ความคาดหวัง   

  S.D.   S.D. t sig 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม 3.85 0.67 3.91 0.49 -9.88 .00 
2. ด้านสังคม 3.91 0.65 3.94 0.51 -4.52 .00 
3. ด้านการศึกษา 3.95 0.62 3.84 0.47 -8.15 .00 
4. ด้านเศรษฐกิจ 3.90 0.72 3.85 0.54 -7.35 .00 
5. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 3.89 0.60 3.93 0.52 -8.13 .00 
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   และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวม 3.79 0.55 3.89 0.36 -9.11 .00 

  

การอภิปรายผล  

จากผลการวิจัย สามารถนำเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี คือ 
  1. สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ด้านต่าง ๆ 5 
ด้าน 
  ในภาพรวมสภาพความเป็นจริงต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พบว่า สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก 
ด้านท่ีมีสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุด คือ ด้านการศึกษา รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และด้านสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณี ศุภศิลป์ (อ้างถึงใน 
เฉลียว เกษจันทร์ทิวา. 2553 : 44) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีความคาดหวังในระดับสูงต่อบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับความคาดหวังอยู่ในระดับสูง สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์อยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีข้ึน เมื่อพนักงานคุณภาพชีวิตท่ีดีก็จะซ่ึงส่งผลให้การ
ทำงานดีตามไปด้วย   
  2. ความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ใน
ด้านต่าง ๆ ท้ัง 5 ด้าน 
  พนักงานคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ควรส่งเสริมคุณภาพชีวิต 5 ด้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับอาจหาญ เทียมสุวรรณ (อ้างถึงใน โสรยา จีนะพันธ์ุ, 2552) ท่ีได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ
ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์จํากัด (มหาชน) พบว่า ความ
คาดหวังต่อความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก และสอดคล้องกับบูรณี ศุภศิลป์ (อ้างถึงใน 
เฉลียว เกษจันทร์ทิวา. 2553 : 44) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีความคาดหวังในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะพนักงานมีความต้องการ มีความคาดหวังท่ีสูง ดังน้ันจึงเป็นภาวะปกติท่ีจะเรียกร้องสิ่งท่ีดี ข้ึนไป จึงต้องการให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ สูงข้ึน 
  3. สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 สภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงกว่าสภาพการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 3 
ด้าน คือ ความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และค่าเฉลี่ยสภาพ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงกว่าความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 2 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะความคาดหวังการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีผลทำให้พนักงานมีการเปรียบเทียบและ
คาดหวังสิ่งท่ีตนจะได้รับท่ีสูงข้ึนหรือมากข้ึนจากสภาพของความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของบูรณี  ศุภศิลป์ 
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(อ้างถึงใน เฉลียว เกษจันทร์ทิวา. 2553 : 44) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า มีความคาดหวังในระดับสูงต่อ
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวังใน 5 ด้าน พบว่า ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง และด้านสาธารณูปโภค มีความคาดหวังอยู่ในระดับสูง  
  

บทสรุป  

การสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี คือ 
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ควรนำผลต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยสภาพการสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตและความคาดหวังต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อมให้มาก โดยเฉพาะส่งเสริมให้พนักงานทำการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น โครงการธนาคาร
ขยะ 
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ควรมีการส่งเสริมการศึกษาของพนักงานอย่าง
เหมาะสมและได้มาตรฐาน สนับสนุนให้พนักงานไปอบรม สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
  

กิตติกรรมประกาศ  
  การทำวิจัยเล่มน้ี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี  แพงวัง
ทอง ท่ีได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึง ประทับใจ
และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณบุคลากร อาจารย์ ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีทำให้งานวิจัยครั้งน้ีสำเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ  
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ จำนวน 100 คน ซ่ึงได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .98 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ปัจจัยด้านการจัดองค์กรส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรมากกว่าปัจจัยอ่ืน สร้าง
สมการพยากรณ์ไดด้ังน้ี สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ y1 = .316 + .932(X8) สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน z1 = .921(X8) 
 

คำสำคัญ : ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 

 

Abstract  
 This research has a purpose. To study the factors that affect the success of personnel performance. 
Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus Sample As a person at Rajamangala University of 
Technology Isan. Suran's 100 students were selected by purposive sampling. The instruments used in the 
study were questionnaire with confidence value of . 98 as 5 rating scales.  The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation.  Pearson's product moment correlation coefficient 
and stepwise multiple regression analysis. The research found that Factors affecting the success of human 
resource personnel.  Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus There was a statistically 
significant positive relationship at . 01.  Organizational factors contributed to the success of personnel 
performance rather than other factors. Create a forecast equation as follows. 
  Forecast equation in raw score form. 
  y1 = .316 + .932 (X8) 
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  Equation of prediction in score form 
  z1 = .921 (X8) 
 

Keyword : Factors affecting the success 

 

บทนำ  
 

  การบริหารมีปัจจัยหลายประการท่ีต้องคำนึงถึง ปัจจัยด้านพ้ืนฐานท่ีสำคัญในการบริหาร คือ ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับองค์กรทรัพยากรบุคคล องค์กรใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความต้องการสอดคล้องกับองค์กรก็จะเป็นเหตุให้องค์กร
ประสบความสำเร็จ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว กลยุทธ์ 
สภาพแวดล้อม ลักษณะขององค์การ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 
ผู้บริหารท่ียึดการประสานประโยชน์พยายามให้บุคลากรทำงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ก็จะให้ซ่ึงค่าตอบแทนแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสมและยุติธรรม โดยบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ประโยชน์ก็จะเกิดกับองค์การและบุคลากรท่ี
ทำงาน ผู้บริหารประเภทน้ีนับว่าเป็นประเภทดียิ่ง องค์การท่ีประสบความสำเร็จเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จำเป็น
อย่างยิ่งต้องมีการวางแผน  มีการปรับเปลี่ยนองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ธันย์
ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์ : 2552) นอกจากน้ัน (วรัญญา ผลดี : 2554) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นหัวใจหลักอันสำคัญยิ่งท่ี
จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยท่ัวไปองค์กรมีความต้องการบุคลากรท่ีมีทักษะความรู้ 
ความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความสามารถในเชิงปฏิบัติการและ
ความสามารถทางด้านความคิดในการแก้ปัญหา เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารองค์กรจึงต้องมี
การปรับกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ แก่บุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน  
  ดังน้ันผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือท่ีจะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ีต้องการเสริมสร้าง 
ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ทำให้
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถ อีกท้ังยังสามารถนำผลท่ีได้รับจาก
การศึกษาครั้งน้ีไปใช้ในการกำหนดแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในองค์กร ตลอดท้ังหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
บริหารงานในองค์กรต่อไป 
   

วิธีดำเนินการวิจัย 
  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ประชากร     
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 100 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แบ่งออกเป็น 5 ตอนดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และตำแหน่ง ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยความสำเรจ็ในการปฏบัิติงานของบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีคำถามให้เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 5 เป็นข้อเสนอแนะ ซ่ึงเป็นคำถามเป็นแบบปลายเปิด 
     
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยไดด้ำเนินการสร้างเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
  1. ศึกษาเอกสาร ตำรา วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
  2. ศึกษาคำนิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรท่ีวิจัยทุกตัว  
  3. สร้างคำถามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเรจ็ในการปฏบัิติงานของบุคลากร ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับคำนิยาม
ศัพท์เฉพาะ 
  4. นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ตรวจข้อคำถามและสอบถามความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ว่า
สอดคล้องกับคานิยามศัพท์เฉพาะ  
  5. นำแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
Index of Congruence (IOC)  
  6.นำแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน นามา
วิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficeint)  
  7. นำเครื่องมือท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขจัดทำเครื่องมือฉบับ
สมบูรณ์ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างท้ัง 100 คน โดยแจ้งถึงวันส่งคืนแบบสอบถาม 
 2. ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี  
  1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง ความถ่ี และค่าร้อยละ  
  2. ทำแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย  
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 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันแล้วนำเสนอในรูปความเรียงประกอบตาราง  
  4. วิเคราะห์และพยากรณ์การส่งผลของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม คือ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Regression 
Analysis) วิเคราะห์อำนาจการพยากรณ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามโดยวิเคราะห์การถดถอย แล้วนำเสนอในรูปความ
เรียงประกอบตามราง 
   
 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยวิธีหาความถี่และค่าร้อยละ 
ตารางท่ี  1 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

ท่ี                                          สถานภาพ 
n = 100 

จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
              ชาย 36 36.0 
              หญิง 64 64.0 
2.อายุ 
 ต่ำกว่า 25 ปี 3 3.0 
 26-35 ปี 55 55.0 
 36-45 ปี 42 42.0 
3. ระดับการศึกษา 
 ต่ำกว่าปริญญาตร ี 5 5.0 
 ปริญญาตร ี 75 75.0 
 ปริญญาโท 17 17.0 
 ปริญญาเอก 3 3.0 
4. สถานภาพการสมรส 
 โสด 33 33.0 
 สมรส 67 67.0 
5. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย   
 ไม่เกิน 5 ปี 11 11.0 
 6-10 ปี 56 56.0 
 11-15 ปี 27 27.0 
 ตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป 6 6.0 
6. ตำแหน่ง   
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 17 17.0 
 ลูกจ้างเงินรายได ้ 26 26.0 
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 พนักงานสถาบัน 33 33.0 
 ข้าราชการ 13 13.0 
 ลูกจ้างประจำ 11 11.0 
 รวม 100 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 64 คน (64.0 %) รองลงมาเป็นเพศชาย 
จำนวน 36 คน (36.0 %) มีอายุ 26-35 ปี จำนวน 55 คน (55.0 %) รองลงมามีอายุ 36-45 ปี จำนวน 42 คน (42.0 %) และ
มีอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 3 คน (3.0 %) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 75 คน (75.0 %) รองลงมาได้แก่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท จำนวน 17 คน (17.0 %) มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 5 คน (5.0 %) และมีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จำนวน 3 คน (3.0 %) มีสถานภาพการสมรส จำนวน 67 คน (67.0 %) รองลงมาได้แก่ มีสถานภาพ
โสด จำนวน 33 คน (33.0 %) มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 6-10 ปี จำนวน 56 คน (56.0 %) รองลงมาได้แก่ มี
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 11-15 ปี จำนวน 27 คน (27.0 %) มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่เกิน 5 
ปี จำนวน 11 คน (11.0 %) และมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 16 ปีข้ึนไป จำนวน 6 คน (6.0 %) มีตำแหน่ง
พนักงานสถาบัน จำนวน 33 คน (33.0 %) รองลงมาได้แก่ มีตำแหน่งลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 26 คน (26.0 %) มีตำแหน่ง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 17 คน (17.0 %) มีตำแหน่งข้าราชการ จำนวน 13 คน (13.0 %) และมีตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำจำนวน 11 คน (11.0 %) ตามลำดับ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับปัจจัย 
 ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 

ท่ี ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร � SD แปลความหมาย 

1 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.79 .66 เห็นด้วย 
2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.08 .68 เห็นด้วย 
3 ด้านขวัญและกำลังใจ 3.98 .63 เห็นด้วย 
4 ด้านการจัดการความรู ้ 4.12 .62 เห็นด้วย 

5 ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 4.03 .67 เห็นด้วย 
 รวม 4.00 .55 เห็นด้วย 

  
  จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ในทุก ๆ ด้านท่ีเก่ียวกับปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนา

องค์กร ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x = 3.79, SD = .66) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (x = 

4.08, SD = .68) ด้านขวัญและกำลังใจ (x = 3.98, SD = .63) ด้านความเช่ืออำนาจควบคุมตัวเอง (x = 3.99, SD = .67) 

ด้านการจัดการความรู้ (x = 4.12, SD = .62) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (x = 4.03, SD = .67) โดยภาพรวมแล้ว ผู้ตอบ

แบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ต่อปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร (x = 4.00, SD = .55) เช่นเดียวกัน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  

  ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ 
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J-307 

 บริหารจัดการองค์กร 

ท่ี  การบริหารจัดการองค์กร � SD แปลความหมาย 
1 ด้านการวางแผนของมหาวิทยาลัย  4.03 .67 เห็นด้วย 
2 ด้านการจัดองค์กร  4.00 .57 เห็นด้วย 
3 ด้านการนำ  4.05 .62 เห็นด้วย 
4 ด้านการควบคุม  4.09 .67 เห็นด้วย 

 รวม 4.04 .55 เห็นด้วย 

 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ในทุก ๆ ด้านท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 

ด้านการวางแผนของมหาวิทยาลัย (x = 4.03, SD = .67) ด้านการจัดองค์กร (x = 4.00, SD = .57) ด้านการนำ (x = 4.05, 

SD = .62) ด้านการควบคุม (x = 4.09, SD = .67) โดยภาพรวมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ต่อการบริหาร

จัดการองค์กร (x = 4.04, SD = .55) เช่นเดียวกัน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับ 
 ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

ท่ี ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน � SD แปลความหมาย 
1 ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 4.08 .68 เห็นด้วย 
2 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   3.97  .58  เห็นด้วย 
3 ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน   4.07  .70  เห็นด้วย 

 รวม  4.04  .58  เห็นด้วย 

  
  จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ในทุก ๆ ด้านท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 

ด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (x = 4.08, SD = .68) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (x = 3.97, SD = .58) ด้าน

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (x = 4.07, SD = .70) โดยภาพรวมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็นด้วย ต่อการบริหาร

จัดการองค์กร (x = 4.04, SD = .58) เช่นเดียวกัน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรกับ 
 ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร R ความหมาย 
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .799** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน .848** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านขวัญและกำลังใจ  .858** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านความเช่ืออำนาจควบคุมตัวเอง  .837** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
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J-308 

ด้านการจัดการความรู้ .824** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  .863** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
  จากตารางท่ี 5 พบว่า ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยเรียงลำดับดังน้ี คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (.799**) 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (.848**) ด้านขวัญและกำลังใจ (.858**) ด้านความเช่ืออำนาจควบคุมตัวเอง (.837**) ด้าน
การจัดการความรู้ (.824**) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (.863**) ตามลำดับ น่ันคือ ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับสูง 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
 ของบุคลากร โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยวิธี Stepwise 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

B S.B.b Beta t Sig 
ค่าคงท่ี .955 .160  5.980 .000 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน(X2) .757 .039 .893 19.634 .000 

                                            R = .893      R2 = .797    F = 385.486   Sig = .000 

 
  จากตารางท่ี 6 พบว่า เมื่อทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูเชิงเส้น โดยวิธี Stepwise จะเหลือเพียงตัวแปรด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(X2) ท่ีมผีลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบาย
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร (R2) เท่ากับ 79.7% โดยสามารถเขียนสมการไดด้ังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 y1 = .955 + .757(X2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 z1 = .893(X2) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ตารางท่ี 7 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการองค์กรกับความสำเร็จในการ 
 ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร R ความหมาย 
ด้านการวางแผนของมหาวิทยาลัย  .858** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านการจัดองค์กร  .915** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านการนำ  .885** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
ด้านการควบคุม  .868** มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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J-309 

  จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเรียงลำดับดังน้ี คือ ด้านการวางแผนของมหาวิทยาลัย (.858**) ด้านการจัดองค์กร (.915**) 
ด้านการนำ (.885**) ด้านการควบคุม (.868**) ตามลำดับ น่ันคือ การบริหารจัดการองค์กรทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในระดับสูง 

 
ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยวิธี Stepwise 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

B S.B.b Beta t Sig 
ค่าคงท่ี .316 .161  1.970 .052 
ด้านการจัดองค์กร(X8) .932 .040 .921 23.469 .000 

                                            R = .921      R2 = .847    F = 550.812   Sig = .000 

 
  จากตารางท่ี 6 พบว่า เมื่อทำการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูเชิงเส้น โดยวิธี Stepwise จะเหลือเพียงตัวแปรด้านการจัด
องค์กร(X8) ท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร (R2) เท่ากับ 84.7% โดยสามารถเขียนสมการไดด้ังน้ี 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 y1 = .316 + .932(X8) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน 
 z1 = .921(X8) 
 

การอภิปรายผล  
  ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
   1. ปัจจัยความสําเร็จในการในการพัฒนาองค์กร กับ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความสําเร็จในการพัฒนาองค์กร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Mc Clelland (อ้างถึงใน ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์. 
2552) ซ่ึงได้กำหนดความต้องการพ้ืนฐานท่ีสําคัญของมนุษย์ ข้อหน่ึง คือ ความต้องการท่ีจะมีความสําเร็จ (Achievement) 
คือ มุ่งความสําเร็จโดยตรง มีความใฝ่ ฝันท่ีจะให้เกิดความสําเร็จและให้ได้รับความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยพนักงานนําความรู้
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือความสําเร็จของ องค์กร และถ้าพนักงานขาดความชํานาญในเรื่องใด 
จะพยายามทําสิ่งน้ันให้สําเร็จ โดยพยายามหาข้อมูลเพ่ือแกไขปัญหาน้ันให้ได้ หรือถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานใด ๆ จะทําให้
สําเร็จทุกครั้ง และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการทํางานอยู่ตลอดเวลา และถ้าองค์กรใดท่ีมีทรัพยากรบุคคล  
  2. การบริหารจัดการองค์กร กับ ความสําเร็จในการปฏิบัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุน จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวาการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดองค์กร ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Certo (อ้างถึงใน ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์.2552) ซ่ึงได้กล่าวว่า การจัดองค์กร เป็นข้ันตอนในการ
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จัดสรรบุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการทํางาน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการทํางาน หรือเป็นการจัดแบ่งงานและจัดทรัพยากร
สําหรับงาน เพ่ือให้งานเหล่าน้ันสําเร็จ โดยการจัดองค์กร ประกอบด้วย  
    1. การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกนําไปดําเนินการ  
   2. การกระจายงานออกเป็นหน้าท่ี (Duties)  
    3. การรวมหน้าท่ีต่าง ๆ เข้าเป็นตําแหน่งงาน (Positions)  
    4. การอธิบายสิ่งท่ีจําเป็น หรือความต้องการของตําแหน่งงาน  
    5. การรวมตําแหน่งงานต่าง ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม และสามารถบริหาร
จัดการได้  
    6. การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ี  
    7. การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและ ผลลัพธ์ของการควบคุม
ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด  
    8. การติดต่อสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค์การเป็นไปอย่างท่ัวถึง 
    9. การกำหนดความจําเป็นของทรัพยากรมนุษย์  
    10. การสรรหาผู้ปฏิบัติงานท่ีมีศักยภาพ  
    11. การคัดเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา  
    12. การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ  
    13. การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณทรัพยากรมนุษย์เมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด  
   14. การติดต่อสื่อสาร ในกระบวนการของการจัดคนเข้าทํางานเป็นไปอย่างท่ัวถึง และสอดคล้องกับ 
อัจฉรา บุบผามาลา (อ้างถึงใน ธันย์ชนก ธิติพงศ์วิวัฒน์. 2552) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า องค์ประกอบทางการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน การจัด
องค์การ การนําและการควบคุม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปานกลาง และ
สามารถทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องร้อยละ 97.4 ซ่ึงสอดคล้องกบสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
และในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยว่าการบริหารจัดการเป็นกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร จากการทํางาน
ร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลทํางานร่วมกันในกลุ่ม
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทสรุป  

 ผู้บริหารควรมีการชักนำและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานรวมท้ังเสริมสร้างขวัญและจูงใจ
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงข้ึน รวมถึงการอธิบายวัตถุประสงค์ของงานให้บุคลากรทราบ และผู้บริหารสามารถให้คำปรึกษาแก่
บุคลากรเมื่อบุคลากรประสบปัญหาเก่ียวกับการทำงาน รวมท้ังช้ีแนะเทคนิคต่าง ๆ ของงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วใน
การทำงานและปรับปรุงและส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของบุคลากรในองค์กรรวมท้ังควรมีการให้รางวัลแก่
บุคลากรอยู่บนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและยังเป็นการกระตุ้นให้
บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ  
  การทำวิจัยเล่มน้ี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี แพง
วังเวง ท่ีปรึกษาวิจัยท่ีได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุง ผู้วิจัยมีความ
ซาบซ้ึง ประทับใจและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณบุคลากร อาจารย์ ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนช่วยเหลือทุกท่านท่ีทำให้งานวิจัยครั้งน้ีสำเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำแนกตามประสบการณ์การ
ทำงาน วุฒิการศึกษา และระดับเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน และเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 66 คน  เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการหาค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใน
การทำผลงานทางวิชาการ โดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ด้านความต้องการความก้าวหน้า 
 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ  , ผลงานทางวิชาการ, บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 

Abstract 
The aim of this research is to study the motivation for making academic work of personnel, 

Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus. Comparing 
the motivation to work for academic staff , the Faculty of Management Technology Rajamangala 
University of Technology Isan Surin Campus. The category is classified by work experience, educational 
background and current salary the research obtain’ s suggestions and guidelines to improving the 
motivation work for staff, Faculty of Management Technology Rajamangala University of Technology Isan 
Surin Campus. The samples are 66 academic staff, and support staff. The instrument is  questionnaire. 
The data analysis was calculated by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and 
hypothesis testing for statistical significance at the level of .05 by using SPSS. The result shown that. The 
Motivation to work, which classified by work experience is not different with statistical significance, But 
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when considering in each aspect, it was found that there was 0.5 significant difference in demand for 
progress. 
 

Keywords: motivation, academic work, Personnel work for Faculty of Management Technology  

 

บทนำ  
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ (Faculty of Management Technology) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 
สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหน่ึงในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มี
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ทำหน้าท่ีในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีจำนวนบุคลากร
ท้ังสิ้น 97 คน ซ่ึงการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรท่ีผ่านมา มีบุคลากรจำนวนน้อยมากท่ีได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ อีก
ท้ังบุคลากรยังไม่มีความรู้ในการทำผลงานทางวิชาการ ขาดความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบกับมี
ความเข้าใจว่าการทำผลงานทางวิชาการ เป็นการทำในรูปแบบการวิจัย และภาระงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนมาก จึงไม่มี
เวลาท่ีจัดทำผลงานทางวิชาการ รวมถึงขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารและการขาดแรงจูงใจในตนเอง ทำให้เกิดปัญหาด้านการ
พัฒนาบุคลากร  ด้วยความตระหนักในความสำคัญและปัญหาดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงต้องการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข และเต็มกำลังความสามารถ   
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากองค์ประกอบของแรงจูงใจในการทำงานผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปนำเสนอผู้บริหารตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้นำไปสู่การวางแผนหาแนวทางกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา
แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์ 
   
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ผู้วิจัยได้กำหนดการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
          
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรท่ีศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
ผู้สอนและสายสนับสนุน  พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินรายได้สายผูส้อนและสายสนับสนุน  จำนวน  79 คน 
 
  กลุ่มตัวอย่าง 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายผูส้อนและสายสนับสนุน  พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินรายได้สายผู้สอนและสายสนับสนุน  การกำหนดขนาดตัวอย่างโดย
เปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 66 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม มีวิธีการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอนและสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินรายได้สายผูส้อนและสายสนับสนุน 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์การทำงาน 
วุฒิการศึกษา รายได้ มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือ ความต้องการความสมัพันธ์ ความต้องการ
ความก้าวหน้า ความต้องการได้รบัการยอมรบันับถือ ความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.  คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

2.  ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมลู 
3.  นำแบบสอบถามท่ีไดไ้ปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับคุณลักษณะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยกีาร
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือ ความต้องการความสมัพันธ์ ความต้องการ
ความก้าวหน้า ความต้องการได้รบัการยอมรบันับถือ ความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย 
ไว้ดังน้ี 

 
คะแนนเฉลีย่  4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความต้องการในการทำผลงานทางวิชาการมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความต้องการในการทำผลงานทางวิชาการมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความต้องการในการทำผลงานทางวิชาการปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความต้องการในการทำผลงานทางวิชาการน้อย 
คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความต้องการในการทำผลงานทางวิชาการน้อยท่ีสดุ 
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ผลการวิจัย 
 การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการ
ความก้าวหน้า ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จำนวน 66 คน  ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายผู้สอนและสายสนับสนุน  พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินรายได้สายผู้สอนและสายสนับสนุน
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางท่ี 1 :  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถามจากประสบการณ์การทำงาน 

ประสบการณ์การทำงาน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 10 ปี 25 37.88 
10 - 20 ปี 30 45.45 
21-30 ปี 9 13.64 
31 ปีข้ึนไป 2 3.03 
รวม 66 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.88 ประสบการณ์การทำงาน 10 – 20 ปีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ประสบการณ์การทำงาน 21 – 
30 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ ประสบการณ์การทำงาน 31 ปีข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 
 
ตารางท่ี 2  :  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจากวุฒิการศึกษาสูงสุด 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 8 12.12 
ปริญญาโท 45 68.18 
ปริญญาเอก 13 19.70 

รวม 66 100.00 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.12 ระดับปริญญาโท จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และระดับปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 
 
ตารางท่ี 3  :  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจากระดับเงินเดือน 

ระดับเงินเดือน จำนวน ร้อยละ 
10,001 - 20,000 บาท 6 9.09 
20,001 - 30,000 บาท 19 28.79 
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30,001 - 40,000 บาท 38 57.58 
มากกว่า 40,000 บาท 3 4.55 

รวม 66 100.00 
 
จากตารางท่ี 3  แสดงว่า จำนวนผูต้อบแบบสอบถามจากระดับเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาท จำนวน 6 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.09  ระดับเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาทจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79 ระดบัเงินเดือน 30,001 - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.58 และระดับเงินเดือนมากกว่า 40,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.55 
 
ตารางท่ี 4   :      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร               
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ ใน 4 ด้าน คือ ความต้องการ
ความสัมพันธ์ ความต้องการความก้าวหน้า ความต้องการได้รบัการยอมรับนับถือ ความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน 

แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ  n = 66 ระดับ 

X  S.D. 
1 ด้านความต้องการความสัมพันธ์  4.27 .50 มาก 
2 ด้านความต้องการความก้าวหน้า 4.37 .27 มาก 
3 ด้านความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ 4.39 .23 มาก 
4 ด้านความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน 4.49 .26 มาก 

รวม 4.38 .28 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4  แสดงว่า แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ความสัมพันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ คือ ความต้องการประชาธิปไตยในการทำงาน ด้านความ
ต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความต้องการความก้าวหน้า และด้านความต้องการความสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
4.39 4.37 และ 4.27 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 5    :   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ จำแนกรายข้อ 

แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ n = 266 ระดับ 

X  S.D. 

1 ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงาน 4.41 .80 มาก 

2 ต้องการข้อเสนอแนะในการทำผลงานทางวิชาการ 4.02 .64 มาก 
3 ความต้องการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4.41 .50 มาก 
4 ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ 4.02 .64 มาก 
5 ต้องการได้ รับการสนับสนุนและส่ งเสริมการปฏิ บัติ งานจาก

ผู้บังคับบัญชา 
4.41 .50 มาก 
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แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ n = 266 ระดับ 

X  S.D. 

6 ต้องการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานจากเพ่ือน
ร่วมงาน 

4.02 .64 มาก 

7 ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 4.61 .49 มากท่ีสุด 
8 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในด้านกระบวนการเรียนรู้ 4.21 .75 มาก 
9 ต้องการความร่วมมือ คำแนะนำ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4.21 .41 มาก 
10 ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 4.41 .80 มาก 

รวม 4.27 .50 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5  แสดงว่า แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรต้องการความช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงานความ
ต้องการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการปฏิบัติงานต้องการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ตามลำดับต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการในด้านกระบวนการเรียนรู้ต้องการความร่วมมือ คำแนะนำ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
และ ต้องการข้อเสนอแนะในการทำผลงานทางวิชาการต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ต้องการได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 6    :   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการความก้าวหน้าจำแนกรายข้อ 

แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ n = 266 ระดับ 

X  S.D. 

1 ต้องการสนับสนุนให้ดูงาน หรือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 4.21 .41 มาก 

2 ต้องการสนับสนุน และส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่ง 4.41 .80 มาก 
3 ต้องการทำนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 4.21 .41 มาก 
4 ต้องการส่งเสริมให้เผยแพร่นวัตกรรมท่ีท่านจัดทำข้ึน 4.21 .75 มาก 
5 ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารท่ีจะเป็นอาจารย์ดีเด่น 4.20 .40 มาก 
6 ต้องการมีโอกาสทำงานอย่างเต็มความสามารถ 4.61 .49 มากท่ีสุด 
7 ต้องการได้ทำงานท่ีท้าทายต่อความรู้ความสามารถของตนเอง 4.41 .50 มาก 
8 ต้องการพัฒนางานตนเองด้านวิชาการอยู่เสมอ 4.39 .49 มาก 
9 ต้องการอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงานได้ดีกว่าเดิม 4.41 .50 มาก 
10 ต้องการปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเองได้ตลอดเวลา 4.61 .49 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 .27 มาก 
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 จากตารางท่ี 6 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการความก้าวหน้าภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรต้องการมีโอกาสทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถต้องการปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเองได้ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ต้องการสนับสนุน และส่งเสริม
การเลื่อนตำแหน่งต้องการได้ทำงานท่ีท้าทายต่อความรู้ความสามารถของตนเองต้องการอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปฏิบัติงานได้
ดีกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ต้องการพัฒนางานตนเองด้านวิชาการอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ต้องการสนับสนุนให้ดู
งาน หรือศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ต้องการทำนวัตกรรมทางวิชาการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนต้องการส่งเสริมให้เผยแพร่นวัตกรรมท่ีท่านจัดทำข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารท่ีจะ
เป็นอาจารย์ดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 7    :   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการได้รับการยอมรับนับถือจำแนกรายข้อ 

แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ n = 266 ระดับ 

X  S.D. 

1 ต้องการให้บุคลากรท่ัวไปยอมรับในความสามารถของท่าน 4.21 .75 มาก 

2 ต้องการได้รับการชมเชยจากเพ่ือนร่วมงาน 4.41 .50 มาก 
3 ต้องการได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงาน 4.80 .40 มากท่ีสุด 
4 ต้องการได้รับการยกย่องว่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย 3.82 .43 มาก 
5 ต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถเพ่ือนำไปพัฒนางาน 4.21 .41 มาก 
6 ต้องการทำผลงานทางวิชาการให้สำเร็จ 4.41 .50 มาก 
7 ต้องการได้รับการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ 4.61 .49 มากท่ีสุด 
8 ต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง 4.21 .41 มาก 
9 ต้องการได้รับการชมเชย การยกย่องความสามารถและการเลื่อน

ตำแหน่งเป็นแรงกระตุ้นท่ีทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ 
4.61 .49 มากท่ีสุด 

10 ต้องการได้รับการชมเชยจากผู้บริหาร เมื่อจัดทำผลงานทางวิชาการ 4.61 .49 มากท่ีสุด 
รวม 4.39 .23 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการได้รับการยอมรับนับถือภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรต้องการได้รับรางวัลจากการ
ปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ต้องการได้รับการอบรมการทำผลงานทางวิชาการต้องการได้รับการชมเชย การยกย่อง
ความสามารถและการเลื่อนตำแหน่งเป็นแรงกระตุ้นท่ีทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ต้องการได้รับ
การชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานต้องการทำผลงานทางวิชาการให้สำเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ต้องการได้รับการยอมรับใน
ความสามารถเพ่ือนำไปพัฒนางานต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถเพ่ือนำไปพัฒนางานต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือ
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J-319 

เลื่อนตำแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ ต้องการได้รับการยกย่องว่าได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 8    :   แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร   คณะเทคโนโลยี
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการประชาธิปไตยในการทำงานจำแนก
รายข้อ 

แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ n = 266 ระดับ 

X  S.D. 

1 ความต้องการมีอิสระในการทำงาน 4.61 .49 มากท่ีสุด 

2 ต้องการพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ือง 4.41 .50 มาก 
3 ต้องการแสดงความคิดเห็นในการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างหลากหลาย 4.41 .50 มาก 
4 ต้องการแสดงให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 4.41 .50 มาก 
5 ต้องการให้ได้รับการไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 4.61 .49 มากท่ีสุด 
6 ต้องการทำงานเป็นกลุ่มมากกว่าทำงานคนเดียว 4.41 .50 มาก 
7 ต้องการมีสิทธิและเสรีรูปท่ีจะเลือกพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม 4.41 .50 มาก 
8 ต้องการสนับสนุนในการริเริ่มงานวิชาการใหม่ๆ 4.21 .41 มาก 
9 ต้องการมีอิสระในการแก้ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 4.61 .49 มากท่ีสุด 
10 ต้องการได้เข้าร่วมประชุมและแก้ปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 4.80 .40 มากท่ีสุด 

รวม 4.49 .26 มาก 
  

จากตารางท่ี 8 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้านความต้องการประชาธิปไตยในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรต้องการได้เข้าร่วมประชุม
และแก้ปัญหาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ความต้องการมีอิสระในการทำงานต้องการให้ได้รับการไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงานต้องการมีอิสระในการแก้ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ต้องการพัฒนางาน
ได้อย่างต่อเน่ืองต้องการแสดงความคิดเห็นในการทำผลงานทางวิชาการได้อย่างหลากหลายต้องการแสดงให้ทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการพัฒนาผลงานทางวิชาการต้องการทำงานเป็นกลุ่มมากกว่าทำงานคนเดียวต้องการมีสิทธิและเสรีรูปท่ีจะเลือก
พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และต้องการสนับสนุนในการริเริ่มงานวิชาการใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการโดยจำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ด้านความต้องการ
ความก้าวหน้า 
 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ ด้านความต้องการความก้าวหน้า จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเป็นราย
คู่ พบว่า ประสบการณ์การทำงานกลุ่มต่างๆ ท่ีมีแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการด้านความต้องการความก้าวหน้าแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจำนวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การทำงาน  21 – 30 ปี มีแรงจูงใจในการ
ทำผลงานทางวิชาการ ด้านความต้องการความก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์การทำงาน 10 – 20 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดของบันลือ  ดอกเตย (2545) วิจัยเรื่องปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานกรประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การบริหารงานวิชาการและปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนด้านความต้องการความก้าวหน้า และด้านความต้องการความสัมพันธ์ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีน้ำหนักความสำคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจ 
ด้านความต้องการความก้าวหน้าสูงสุดรองลงมาคือปัจจัยแรงจูงใจด้านความต้องการความสัมพันธ์ 
 แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการโดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการโดย
จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์โดยภาพรวมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการโดย
จำแนกตามระดับเงินเดือนแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการโดยจำแนกตามระดับเงินเดือนโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์โดย
ภาพรวมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ สัญญา บุญส่ง (2542) ความต้องการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพ่ือนำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทผลงานวิชาการข้าราชการครูมีความ
ต้องการทำเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และหนังสือ ข้าราชการครูมีความต้องการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ เพ่ือทำผลงานทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้าราชการครูท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
อายุราชการต่างกันมีความต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพ่ือทำผลงานทางวิชาการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือทำ
ผลงานทางวิชาการแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และจิราภรณ์  ไทยก่ิง (2541) ได้ทำการศึกษาเรื่องตัวแปรท่ีเก่ียวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการครูท่ีปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2541  จำนวน 233 คน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีทำงาน ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจำแนกเป็นตัวแปรย่อย คือ สถานท่ีทำงาน วัสดุและอุปกรณ์
สำนักงาน อัตรากำลังการบริหารงานของผู้บริหาร บรรยากาศในการปฏิบัติงานโดยรวม สัมพันธ์ภาพระหว่างข้าราชการกับ
ผู้ร่วมงาน และสัมพันธ์ภาพระหว่างข้าราชการกับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรด้านส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่งว่าง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครู อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ สัมพันธ์ภาพระหว่าง
ข้าราชการกับผู้บังคับบัญชา สถานท่ีทำงานสัมพันธ์ภาพระหว่างข้าราชการกับผู้ร่วมงาและเพศตามลำดับ โดยตัวแปรท้ังสี่ตัว
สามารถร่วมพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูได้ร้อยละ 44.8 

 
บทสรุป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา สูงสุด ระดับเงินเดือน ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 66 คน  พบว่า  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณก์ารทำงานน้อยกว่า 10 ปี จำนวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.88 ประสบการณ์การทำงาน 10 – 20 ปีจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ประสบการณ์การทำงาน 21 – 
30 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ ประสบการณ์การทำงาน 31 ปีข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03
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จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ระดับปริญญาโท 
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 68.18 และระดับปริญญาเอก จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จากระดับเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาท จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  ระดับเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.79 ระดับเงินเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.58 และระดับเงินเดือน
มากกว่า 40,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ผลวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของ
บุคลากร      คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ใน 4 ด้าน คือ ความ
ต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการความก้าวหน้า ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการประชาธิปไตยในการ
ทำงาน  ซ่ึงสามารถนำผลไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูล เพ่ือหาแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
จิราภรณ์  ไทยก่ิง. (2541). ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ครู กระทรวงศึกษาธิการ. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ.  

บันลือ ดอกเตย. (2545). ปัจจัยแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการบรหิารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร. วิทยานิพนธ์ ศ.ม. (การบริหารการศึกษา) นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลยั สถาบันราช
ภัฎนครปฐม. 

สัญญา บุญส่ง. (2542) ความต้องการพัฒนาความรูค้วามสามารถเพ่ือทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

Herzberg, F. (1959). The Motivation to Work. New York: John Willey & Sons. 
Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังท่ี 10” 
“วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอยา่งยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 

J-322 

การสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

Survey of Training Needs of the Small and Medium Enterprises (SME) in 
Maung District, Surin Province 

 
ณิชาภา  สารธิยากุล* ธนภัทร  นมัสไธสง จักรินทร์  สนุกแสน และชัชวาลย์  ไทยยิ่ง 

งานสหกิจศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ช่ือผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) : dungrmut@hotmail.com* 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจ 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการค้าส่ง ธุรกิจการค้าปลีก และธุรกิจ
บริการ การสุ่มแบบสัดส่วน รวมจำนวน 400 ราย โดยการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าร้อยละ  แบบสอบถาม ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เพ่ือ
นำมาสรุปเป็นผลการวิจัยและข้อเสนอแนะแนวทางการในการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 35 ปี ระดับการศึกษาท่ีสำเร็จสูงสุด ปริญญาตรี 
ตำแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง ประเภทธุรกิจค้าปลีก จำนวน 210 ราย ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ 1 - 5 ปี ความต้องการฝึกอบรม
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์ (ร้อยละ 39.25) สะดวกเข้ารับการอบรมในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา  08.00 - 
16.00 น. ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมระยะสั้นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเพ่ิมทักษะและ
ความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับ มากผลท่ีได้จากการสำรวจในครั้งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการส่งเสริมด้าน
การจัดฝึกอบรม 
 

คำสำคัญ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การฝึกอบรม การสำรวจ 

 

Abstract 
 This research aims to explore the training needs of small and medium enterprises in Maung 
District, Surin Province in order to analyze training guidelines for promotion the training to sample groups 
of 400 cases include Entrepreneurs or owners, executives, and employees in 3 businesses, namely 
wholesale business, retail business and service businesses.  The research methodology consisted of 
literature reviews, data collection using questionnaires, statistical analysis using percentage, mean and 
standard deviation.  Inferential statistics is used for significant difference to conclude the results of 
research and recommendation for promoting the training to the sample groups. 
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 The research found that most of the samples were female, aged 31 - 35 years, with the highest 
education level of bachelor degree, staff/employees positions, retail business type of 210 cases, and 1 - 5 
years duration of business. The website creation for online business was mostly training needs (39.25 %). 
The convenient to attend training was Saturday - Sunday from 08.00 - 16.00 hrs. Opinions about short-
term training as a whole were at a moderate level. When each item was considered, an increase of skills 
and expertise in work was at a high level. The results of this survey will be the basic data for promoting 
the training arrangement.  
   

Keywords: Small and Medium Enterprises (SME), training, survey 

 

บทนำ 
 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาท่ีวางเป้าหมายในการพัฒนา ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาประเทศ
น้ันประกอบด้วยหลายส่วนท่ีจะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า แต่ส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อเนก, 2553) 
โดยศักยภาพของกำลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงทำได้ด้วย
การให้การศึกษาและฝึกอบรม กำลังคนเป็นปัจจัยการผลิตและทุนมนุษย์ท่ีมีความสำคัญต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ของทุกประเทศท้ังในส่วนจุลภาคหรือระดับย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับเป็นรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 99 ของธุรกิจท้ังหมด
ภายในประเทศก่อให้เกิดการจ้างงานถึงร้อยละ 77 สร้างมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) แต่
ปัญหาท่ีสำคัญประการหน่ึงของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็คือ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ประกอบการหรือบุคคล
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เพ่ิมพูนมากข้ึน ซ่ึงแนวทางการพัฒนากระทำได้โดยผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรม  
 จากความสำคัญของศักยภาพของคนหรือทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงเป็นรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันและเสริมโอกาส
ทางด้านการตลาดของ SME ไทยสู่นานาชาติ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ ด้านการศึกษาและฝึกอบรม 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2563) การยกระดับ
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ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถแข่งขันได้ และเสริม
โอกาสทางด้านการตลาดของ SME ไทยสู่นานาชาติ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีศึกษาในขอบเขตดังน้ี 
 1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนช่วงอายุระหว่าง 26 - 50 ปี จำนวน 80,760 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 
2561) ในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการหรือผู้บริหาร และพนักงานในธุรกิจ 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการค้าส่ง ธุรกิจการค้า
ปลีก และธุรกิจบริการ เน่ืองจากผู้วิจัยทราบจำนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยโดย
คำนวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ± 5% (Yamane.  
1973 อ้างถึงในวาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2551) ดังน้ี 
 

   n =
  2eN1

N


 

 

ลักษณะผู้ประกอบการ 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. ตำแหน่งงานปัจจุบัน 

ปัจจัยเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจ 

1. ประเภทของธุรกิจ 
2. ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ 

 
ความต้องการด้านการ
ฝึกอบรมของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 

 
บทสรุปแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาตนเองด้านการ
ฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 
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   84,000 =
  20.05 84,0001

84,000


 

 
    = 399.99 
      จากการคำนวณดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 
 3. ด้านเน้ือหา ได้แก่ ความต้องการด้านการฝึกอบรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 เครื ่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนโดยการ
ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2) กำหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 3) สร้างเครื่องมือจากกรอบแนวคิดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 4) การทดสอบ
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิจัย 5) นำเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีท่ี
ทำการศึกษา 
 การทดสอบเครื่องมือ 
 1. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) จำนวน 30 ชุด กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นำมาหา
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient) โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .870 
 2. นำแบบสอบถามท่ีผ่านการหาคุณภาพแล้วจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีแหล่งข้อมูลได้แก่ แหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) ทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง คือ ผู้บริหารหรือผู้แทนสถาน ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร รายงานการประชุม 
แผนงาน วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการ และข้อมูลทางสถิติท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มีดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลท่ี
ได้จากแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
  1.1 ลักษณะทางประชากรและความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ใช้วิธีวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละจากสูตรดังน้ี 
 

    P = x 100 
n
f
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   เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
    f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่ารอ้ยละ 
    n แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
  1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมระยะสั้น มีลักษณะคำถามแบบปลายปิดและเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอัตราภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนมีดังน้ี 
  มากท่ีสุด 5 คะแนน 
  มาก 4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน 
  น้อย 2 คะแนน 
  น้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
 
  1) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคำนวณโดยใช้สูตรการคำนวณความกว้าง
ของอันตรภาคช้ันมีดังน้ี (มัลลิกา, 2537) 
 

  ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = 
จํานวนชั้น

 ีค่าตํ่าสุดข้อมูลท่ีม-  ีค่าสูงสุดข้อมูลท่ีม
 

   =  

  
   จากสูตรข้างต้นสามารถสรุปเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนได้ดังน้ี 
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ค่าคะแนนอยู่ในระดับ  
    มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ค่าคะแนนอยู่ในระดับ มาก 
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ  
   ปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ น้อย 
 คะแนนเฉลีย่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ค่าคะแนนอยู่ในระดับ  
   น้อยท่ีสุด 
   2) ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมาเลขคณิต เป็นต้น (พิสณุ, 
2552) โดยใช้สูตร 

       =      

    เมื่อ  แทน  ค่าเฉลี่ย 
      แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุม่ 
     n   แทน   จำนวนของคะแนนในกลุ่ม 
 

5
15

X
n

x

X
 x
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   3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (พิสณุ, 2552) 
 
     S.D. =  
 

 เมื่อ S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   แทน ผลรวมของคะแนนดิบของกลุ่ม 

   แทน ผลรวมของคะแนนดิบของแตล่ะคน 
  n  แทน จำนวนกลุ่มประชากร 
 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 อายุ 31 - 35 ปี จำนวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.25 ระดับการศึกษาท่ีสำเร็จสูงสุด ปริญญาตรี จำนวน 252 คน  63.00 ตำแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน 269 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.25 ประเภทธุรกิจค้าปลีก จำนวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระยะเวลาดำเนินธุรกิจ 1 - 5 ปี จำนวน 
245 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.25  
 ความต้องการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์ จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 
รองลงไปได้แก่ การจัดทำบัญชีเบ้ืองต้น จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 สะดวกท่ีจะเข้ารับการอบรมในช่วงวันเสาร์ - 
อาทิตย์ เวลา  08.00 - 16.00 น. จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงไปได้แก่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 
น. จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50  

 ความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรมระยะสั้นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (X  = 3.06) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยลำดับแรกได้แก่ เพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก (X = 3.82) รองลงไปได้แก่ เรียนรู้

วิธีการปรับปรุงและวิธีปฏิบัติงานมากข้ึน อยู่ในระดับ มาก (X = 3.68) 
 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ควรจัดฝึกอบรมหลักสตูรการสรา้งเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์ ในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 
- 16.00 น.  

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความต้องการด้านการฝึกอบรมของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผลจากการวิจัยพบว่า การฝึกอบรมจะเพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Nadler ( 1998) ท่ีว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม เป็นการเตรียมความรู้และทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และสอดคล้องกับ Goldstein (1993) ท่ีว่า การฝึกอบรมเป็น
โครงการหรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้พนักงานเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น มีภาวะ
ผู้นำ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการตัดสินใจ  
 จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
เว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์  และการจัดทำบัญชีเบ้ืองต้น ซ่ึงบุคลากรในสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า การฝึกอบรมด้านการสร้างเว็บไซต์เพ่ือธุรกิจออนไลน์ เป็นหลักสูตรท่ีจะได้เพ่ิมทักษะและความเช่ียวชาญ
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ในงานท่ีปฏิบัติเพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถ
แข่งขันได้ และเสริมโอกาสทางด้านการตลาดของ SME ไทยสู่นานาชาติ  จากการดำเนินงานวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือเป็นการนำ
ฐานข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจมาเป็นแนวทางส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ 
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